
Vacature 

 

Functie medewerker Muziek Kinderwerk 

 

Onze missie 

Jezus vinden, volgen en 

verkondigen 

 

Onze visie 

Wij zijn een gemeente van 

toegewijde volgelingen van 

Jezus Christus die onder 

leiding van de Heilige Geest 

• God op enthousiaste wijze 

verheerlijken 

• leven naar Bijbelse 

normen 

• zorg dragen voor elkaar 

• elkaar dienen met onze 

gaven en talenten 

• door onze uitstraling 

buitenstaanders tot Jezus 

Christus trekken 

 

De leden van de Vrije 

Baptistengemeente Bethel 

kenmerken zich door het feit 

dat zij Jezus Christus als 

Verlosser en Redder van 

hun leven hebben aanvaard 

en door hun voornemen om 

hun leven aan Hem toe te 

wijden. Zij hebben zich 

bewust laten dopen, weten 

zich verbonden met Hem en 

stellen zich onder de leiding 

van de Heilige Geest. 

 

De rijkdom die de leden van 

de gemeente in Jezus 

Christus ontdekt hebben, 

willen zij ook graag aan 

anderen bekend maken.  

De gemeente tracht op 

eigentijdse wijze de blijde 

boodschap te verkondigen. 

De samenkomsten zijn 

modern en aansprekend, de 

prediking is helder, duidelijk 

en bijbelgetrouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medewerker Muziek Kinderwerk 

 

De medewerker Muziek Kinderwerk begeleidt diverse muziekteams die 

functioneren binnen het Kinderwerk. Momenteel zijn er 10 teams die in totaal 

op 5 avonden per maand repeteren. Deze teams verzorgen de zang en 

muzikale begeleiding tijdens de kindersamenkomsten op zondagmorgen, 

groep 1-2, groep 3-4, groep 5-8, kinderkerk 1-3 en kinderkerk 4-8. Tevens 

draagt de medewerker Muziek Kinderwerk zorg voor de muzikale inbreng 

tijdens speciale activiteiten zoals Kinderkerk, activiteiten en diensten rondom 

kerst en BE1-weerbaarheidsprogramma. Van de medewerker Muziek 

Kinderwerk wordt het volgende verwacht: 

Hij/zij  

• heeft visie op muziek binnen het Kinderwerk;  

• heeft een hart voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar; 

• heeft een hart voor aanbidding; 

• heeft muzikale kennis en in staat om musici binnen het kinderwerk  

 te trainen; 

• is enthousiast en in staat muziekteams (zangers en musici) te motiveren 

en te coachen; 

• heeft naast muzikale ook organisatorische kwaliteiten;  

• kan zich volledig vinden in de missie, visie, doelstellingen en strategie van 

de Bethelgemeente, heeft de instelling om voor langere tijd zijn/haar inzet 

hiervoor te geven en is lid of bereid lid te worden van de gemeente; 

• is flexibel; 

• werkt planmatig. 

  

Het betreft hier een functie van 10 uur per week. 

De hoogte van de salariëring is gebaseerd op een interne loonschaal. 

 

Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij 

Jur Zandbergen via jzandbergen@bethel.nl 

en Heine Bosma via hbosma@bethel.nl. 

 

Sollicitaties (brief en cv) kunnen, tot 15 januari 2020, schriftelijk worden 

verstuurd aan:  

 

Vrije Baptistengemeente Bethel 

t.a.v. mevr. W. Brouwer 

Postbus 554 

9200 AN Drachten 

 

of via de Bethel site www.bethel.nl/nieuws 

of per mail aan communicatie@bethel.nl 

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een snel groeiende en dynamische 

gemeente in Drachten (Fr.) met 3.100 betrokken volwassen leden, circa 180 

reguliere huiskringen en 24 betaalde medewerkers. Haar missie is: Jezus 

vinden, volgen en verkondigen. De gemeente is een gastvrije en zorgzame 

gemeente die zich kenmerkt door o.a. eigentijdse diensten met een 

Bijbelgetrouwe prediking, een intensief huiskringleven en een actieve inzet 

van de leden. Er is een uitgebreid Kinderwerk met eigen samenkomsten op 

de zondagen. Voor de organisatie en begeleiding  van zang en aanbidding 

binnen het kinderwerk zoekt de Bethelgemeente een 
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Functieomschrijving Medewerker Muziek Kinderwerk 
 

Algemene taak  

De medewerker Muziek Kinderwerk stuurt de diverse muziekteams aan die functioneren binnen het 

Kinderwerk. De medewerker Muziek Kinderwerk is verantwoordelijk voor het coachen van aanbiddingsleiders 

in de bovenbouw, het muzikaal begeleiden van de diverse teams in boven- en onderbouw en de planning van 

inzet van deze teams tijdens de kindersamenkomsten. De medewerker Muziek Kinderwerk ressorteert onder 

Muziek en legt verantwoording af aan het taakgroephoofd Muziek. De Medewerker Muziek Kinderwerk maakt 

zich de visie en doelen van het kinderwerk eigen en werkt vanuit een ondersteunende rol nauw samen met de 

taakgroephoofden Kinderwerk. De leeftijden van de muziekteams zijn gemengd (tieners en volwassenen). 

Verantwoordelijkheden  

De medewerker Muziek Kinderwerk is verantwoordelijk voor de organisatie en het functioneren van de 

muziekteams binnen het kinderwerk en de muzikale en geestelijke toerusting van de teams bestaande uit 

musici en zangers, voor wat betreft de diverse leeftijdsgroepen: groep 1-2, groep 3-4, Kidspraise (groep 5-8) 

en Kinderkerk 1-3 en Kinderkerk 4-8.  

De belangrijkste elementen zijn: 

• Het aansturen, coördineren en begeleiden van de voorbereiding en evaluatie van muziekactiviteiten van 

het kinderwerk binnen de kaders van muziekbeleid Bethel en de themakaders van het kinderwerk.  

• Het adviseren en ondersteunen van de verdere ontwikkeling van muziekactiviteiten binnen het kinderwerk 

• Adviseren van de teams KW over de afstemming van de muziek op de inhoudelijke thema’s en de 

organisatie van kinderdiensten binnen de kaders van KW-beleid. 

• Het adviseren van de hoofden KW bij de rol van muziek in KW.  

• Het adviseren van hoofd Muziek over de inzet en het functioneren van medewerkers Muziekteams KW. 

Organisatie 

De  taakgroephoofden Kinderwerk dragen eindverantwoordelijkheid voor de diensten binnen het Kinderwerk. 

Zij bepalen de thema’s en opzet en beoordelen uiteindelijk alle onderdelen in de dienst als geheel. De 

taakgroephoofden Kinderwerk en Muziek hebben periodiek overleg over beleid en planning van de diensten 

en voeren wekelijks overleg over de voortgang en blikken daarbij terug op de gang van zaken van de afgelopen 

zondag. Muziek Kinderwerk heeft een ondersteunende rol in de diensten van het kinderwerk.  

Eigenschappen en competenties 

• Enthousiasmerend;  

• Muzikale kennis; 

• Muzikaal pedagogisch ervaren; 

• Passie en bewogenheid voor kinderen van 4 – 12 jaar; 

• Passie voor muziek en aanbidding; 

• Is zelf aanbiddingsleider (wenselijk); 

• Flexibel (kan gedrag aanpassen aan communicatiepartner(s)); 

• Planmatig en goede organisator;  

• Vasthoudend en in staat om de leden van de teams te motiveren en betrokken te houden; 

• Sociaal vaardig; 

• Is in de gelegenheid om ook ‘s avonds oefenmomenten bij te wonen; 

• Heeft liefde en passie om samen Gods gemeente te zijn; 

• Is coöperatief en kan zich stellen onder het leiderschap van zijn/haar leidinggevende;  

• Vaardig met PC en eenvoudige administratieve systemen/handelingen (MS Office). 
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Specifieke taken 

Onderdeel: Coachen en toerusten 

• Coachen en toerusten van de aanbiddingsleiders bovenbouw binnen het Kinderwerk; 

• Muzikaal begeleiden van de diverse teams in boven- en onderbouw. 

 

Onderdeel: Samenwerking / overleg 

• Contact onderhouden met taakgroephoofden Muziek en Kinderwerk; 

• Participeren in het kernteam van Muziek. 

 

Onderdeel: Overige werkzaamheden 

• Participeren in het auditieteam van Muziek;  

• Communiceren met teamleden via telefoon, mail, app en persoonlijk contact. 

 

 


