
Functie Hoofd Muziek  

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofd Muziek 
 

Het hoofd Muziek is verantwoordelijk voor een aanstekelijk en bruisend 

muziekwerk, waarbij de gemeente voor Gods troon wordt gebracht door 

aanbidding. Een verbinder pur sang tussen muziekwerk en de gemeente. 

Het hoofd Muziek staat garant voor een divers muziekrepertoire dat aansluit 

bij onze missie en visie. Daarbij is er ook een groot verlangen naar een 

muziekstructuur met oog voor talent, ontwikkeling, bloeien en waarderen. 

Dit vraag om leiderschap, samenwerking, zichtbaarheid, een mensenmens 

die verbindt, eigenaarschap stimuleert, maar ook koers kan houden. 

Creëren, plannen en  organiseren zijn natuurlijke kerncompetenties. 

Kortom een pracht van een functie in het huis van onze Heer. 

Functie-eisen 

 Is christen en actief betrokken op het werk in Gods koninkrijk. 

 Kan zich volledig vinden in de uitgangspunten van de Vrije Baptisten- 

gemeente. 

 Heeft een diep verlangen om zijn/ haar gaven en talenten te investeren in 

de gemeente van Jezus Christus. 

 Heeft visie en bezieling om, in samenspraak met managementteam en 

de Raad van Oudsten, ontwikkelingen op het gebied van muziek te 

initiëren zodat de gemeente tot volle bloei kan komen.  

 Heeft de gave van leiderschap, is hierin taakvolwassen en weet op een 

professionele en aanstekelijke wijze jong en oud te enthousiasmeren 

voor muziek en aanbidding. 

 Heeft minimaal een hbo-werk- en -denkniveau in de muziek en 

aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. 

 

Competenties 

 Leidinggeven, plannen en organiseren en creëren. 

 

Aanbod 

 Het betreft een functie van 32 – 40 uur per week.  

 Een duofunctie behoort tot de mogelijkheden, waarbij totaal 40 uur 

beschikbaar is. 

 Tijdelijk voor 1 jaar met uitzicht op vast. 

 Afhankelijk van ervaring een passend salaris, inclusief pensioen. 

 

Informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij Theo Struijs, 

manager Beleid en Organisatie, 0512-335421. Sollicitaties kunnen tot en 

met 15 januari 2023 schriftelijk worden verstuurd aan:  
 

Vrije Baptistengemeente Bethel  

t.a.v. mevr. W. Brouwer,  

Postbus 554, 9200 AN Drachten  
 

of via de Bethelsite of per e-mail aan communicatie@bethel.nl. 

 

  

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een warme en dynamische  

gemeente in Drachten (Friesland) met 3.000 betrokken volwassen leden.  

De gemeente kenmerkt zich o.a. door eigentijdse diensten met een Bijbelgetrouwe  

prediking, geloofsopvoeding voor kinderen, tieners en jongeren, intensief  

huiskringleven en een actieve inzet van de leden. Voor het muziekwerk  

zoekt Bethel een     

 


