
De Immanuelkerk aan de van Egmondstraat 7 in Haarlem  
zoekt per 1 september 2020 een 

 

Koster/beheerder voor 36 uur  
(ook parttimers worden uitgenodigd, om deze functie met 2 personen te delen) 

 
Als koster/beheerder ben je mede het gezicht van onze gemeente. Gastvrijheid is je dan 

ook op het lijf geschreven. Wij bieden een interessante, zelfstandige functie met veel 
vrijheid en ruimte om vorm te geven aan de exploitatie van het gebouw. Het kerkgebouw 
wordt gebruikt voor erediensten en kerkelijke activiteiten. Daarnaast wordt het gebouw 

intensief verhuurd voor verschillende activiteiten. De werktijden zijn flexibel, gedeeltelijk in 
de avond en de uren zijn verspreid over de dagen van de week.  

De inhoudelijke taken kunnen als volgt beschreven worden: 
• Je bent aanspreekpunt voor kerkleden, huurders en andere gebruikers; 
• Je begeleidt als koster de zondagse eredienst alsmede rouw- en trouwdiensten; 
• Je beheert de agenda en maakt afspraken met gebruikers van het gebouw; 
• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine reparaties; 
• Je bent verantwoordelijk voor de kas, de inkoop en de voorraden 

(voorraadadministratie); 
• Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak en het onderhoud van het gebouw en de 

tuin; 
• Je legt verantwoording af aan de kerkrentmeesters. 

Wat vragen wij? 
• Zelfstandig werk- en denkniveau (MBO-niveau) en, bij voorkeur, praktijk- en 

werkervaring;  
• Organisatievermogen en dienstverlenende instelling; 
• Je draagt bij aan de interne samenwerking met het doel elkaar te versterken en te 

ondersteunen; 
• Je herkent jezelf in de volgende steekwoorden: sociaal vaardig, doortastend, proactief 

en stressbestendig; 
• Goede communicatieve vaardigheden en representatieve uitstraling; 
• Kunnen werken met vrijwilligers; 
• Bereidheid tot werken op flexibele tijden; 
• Technisch inzicht (o.a. bediening audioapparatuur, beamer en geluidsinstallatie); 
• In het bezit van een VOG; 
• Diploma zoals BHV en EHBO zijn een pré en je bent in elk geval bereid om deze te 

halen; 
• Kerkelijk meelevend; 
• Je woont in de buurt van de kerk (straal van maximaal 15 kilometer). 

Over de Immanuelkerk 
De Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam is een levendige, open 
denkende en dynamische geloofsgemeenschap. Wij geloven dat het in ons leven op de 
een of andere manier altijd gaat over ‘licht’, over ‘aanvaard zijn’, over de levenslange 
oefening ‘naaste te zijn’ en over ‘opstaan en leven’. Daarbij zoeken we altijd met ruimte en 



zonder dogma’s naar de betekenis van geloof en spiritualiteit voor u en de wereld van nu. 
Dat geven we onder meer vorm door speciale aandacht te geven aan projecten voor 
kerkelijke vernieuwing. 
 
Het lopende kerkelijk vernieuwingsproject Verhalenhuis Haarlem is eind 2017 van start 
gegaan. Met zingevende activiteiten zoals muziek, theater, film en filosofie, jeugdfilm en 
jeugdtheater dichten wij de kloof tussen kerk en samenleving. Inmiddels is het 
aantal activiteiten, mede door diverse samenwerkingsvormen met sociale partners uit de 
buurt, uitgegroeid van 30 naar meer dan 200 activiteiten per seizoen. Meer informatie over 
onze kerk vind je op de sites kerkpleinhaarlemnoord.nl en verhalenhuishaarlem.nl   

Het voornemen bestaat een jaarcontract aan te gaan met uitzicht op een vaste aanstelling 
na het eerste jaar. Salariëring schaal 7 conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de 
Protestantse Kerk Nederland. 

Solliciteren  
Wil je meer weten over de inhoud van de functie?  
Mail dan naar het hierna vermelde mailadres en je krijgt z.s.m. een reactie. 

Ben je geïnteresseerd?  
Je motivatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 1 juni 2020 mailen naar de voorzitter van de 
beroepingscommissie: 
Dhr. Bert Pinkster, bert.pinkster@kerkpleinhaarlemnoord.nl

https://www.verhalenhuishaarlem.nl/
https://www.verhalenhuishaarlem.nl/activiteiten-agenda/
mailto:bert.pinkster@kerkpleinhaarlemnoord.nl

	Je bent aanspreekpunt voor kerkleden, huurders en andere gebruikers;
	Je begeleidt als koster de zondagse eredienst alsmede rouw- en trouwdiensten;
	Je beheert de agenda en maakt afspraken met gebruikers van het gebouw;
	Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine reparaties;
	Je bent verantwoordelijk voor de kas, de inkoop en de voorraden (voorraadadministratie);
	Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak en het onderhoud van het gebouw en de tuin;
	Je legt verantwoording af aan de kerkrentmeesters.
	Zelfstandig werk- en denkniveau (MBO-niveau) en, bij voorkeur, praktijk- en werkervaring;
	Organisatievermogen en dienstverlenende instelling;
	Je draagt bij aan de interne samenwerking met het doel elkaar te versterken en te ondersteunen;
	Je herkent jezelf in de volgende steekwoorden: sociaal vaardig, doortastend, proactief en stressbestendig;
	Goede communicatieve vaardigheden en representatieve uitstraling;
	Kunnen werken met vrijwilligers;
	Bereidheid tot werken op flexibele tijden;
	Technisch inzicht (o.a. bediening audioapparatuur, beamer en geluidsinstallatie);
	In het bezit van een VOG;
	Diploma zoals BHV en EHBO zijn een pré en je bent in elk geval bereid om deze te halen;
	Kerkelijk meelevend;
	Je woont in de buurt van de kerk (straal van maximaal 15 kilometer).

