
PROFIELSCHETS ORGANIST/KERKMUSICUS  

PROTESTANTSE GEMEENTE LUX MUNDI 

 

AANLEIDING 

In oktober 2021 heeft de huidige organist, Roel de With, aan de kerkenraad van de Protestantse 

Gemeente Lux Mundi te Lexmond aangegeven dat hij op redelijke termijn (uiterlijk eind 2023) wil 

stoppen als eerste organist. 

Roel de With (1956) is al enkele decennia de vaste eerste organist van de gemeente. Daarvoor was 

zijn vader Peet de With vele jaren organist in de gemeente. Roel begeleidt doorgaans de 

gemeentezang op zondagmorgen en tijdens huwelijksdiensten en rouwdiensten. Bij zijn afwezigheid 

bespelen enkele organisten van buiten de gemeente het orgel. De orgelbegeleiding in de 

avonddiensten wordt deels door andere gemeenteleden gedaan. 

Sinds ca. 1 jaar staat in het kerkgebouw ook een vleugel die vooral gebruikt wordt voor de 

begeleiding van de kleine cantorij (4 zangers, in afwisselende samenstelling, die in de corona-periode 

de zang voor hun rekening namen). Daarnaast wordt de vleugel af en toe ook gebruikt voor de 

begeleiding van de gemeentezang en voor de begeleiding van een gelegenheidskoor van 

gemeenteleden bij enkele bijzondere diensten in het jaar. 

De gemeente van Lux Mundi zingt graag en goed. Een goede muzikale begeleiding van de 

gemeentezang wordt door velen gewaardeerd. Voor enige achtergrond is een profiel van de 

kerkelijke gemeente bijgevoegd. 

 

LUX MUNDI ZOEKT EEN ORGANIST/KERKMUSICUS 

Lux Mundi is op zoek naar een (of enkele) organist(en) die de gemeentezang op een muzikale en 

kwalitatief goede wijze kan/kunnen begeleiden en aan de vieringen een muzikale bijdrage kunnen 

leveren. Daarnaast is voldoende (muzikaal) improvisatievermogen noodzakelijk om de kerkelijke 

vieringen soepel en waardig te laten verlopen. We verwachten dat de organist, in goede 

samenwerking en samenspraak met de dirigent van het gelegenheidskoor, het koor/de cantorij en de 

gemeentezang kan begeleiden op de vleugel en het orgel. 

De huidige organist in Lux Mundi heeft geen formeel arbeidscontract. Hij ontvangt wel een 

vrijwilligersvergoeding. Het heeft vooralsnog onze voorkeur deze lijn voort te zetten. Mocht dit niet 

tot resultaat leiden dan willen we in overleg bepalen welke mogelijkheden er zijn voor een betaalde 

organist. 

Van de aan te stellen organist(en) wordt verwacht dat hij/zij, alleen of gezamenlijk, de zondagse 

morgendiensten muzikaal begeleiden en beschikbaar zijn voor kerkelijke feestdagen, huwelijks- en 

rouwdiensten. In overleg kunnen ook enkele avonddiensten door de organist(en) worden begeleid. 

We verwachten van onze organist(en) dat ze voldoen aan de eisen van functieniveau III zoals deze 

omschreven zijn het Model Arbeidsovereenkomst Kerkmusicus van de Protestantse Kerk dan wel dat 

ze aantoonbaar op dit niveau het orgel kunnen bespelen. 



De organist(en) wordt/worden benoemd door de kerkenraad op advies van het college van 

kerkrentmeesters. De kerkenraad heeft een benoemingsadviescommissie gevraagd de procedure te 

begeleiden. Naast enkele betrokken gemeenteleden is een kerkrentmeester lid van deze commissie. 

Het is belangrijk dat de organist(en) zich verbonden weet/weten met de Protestantse kerkelijke 

vieringen en in het bijzonder met de liturgische vormen die in Lux Mundi gebruikelijk zijn en 

gewaardeerd worden.  

Informatie over het Van Vulpenorgel dat in het kerkgebouw staat is in een bijlage te vinden. 

De Protestantse Kerk heeft een stappenplan opgesteld voor het aanstellen van kerkmusici. Omdat dit 

stappenplan vooral bedoeld is voor het aanstellen van beroeps-kerkmusici wordt van dit stappenplan 

slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt. 

 

PROCEDURE 

In eerste instantie zal de adviescommissie op zoek gaan naar geschikte organisten door in de regio 

contacten te leggen met organisten en anderen die mogelijk bruikbare suggesties hebben. Ook kan 

de benoemingsadviescommissie via het conservatorium in Utrecht wellicht in contact worden 

gebracht met jonge kerkmusici die ervaring willen opdoen. 

In tweede instantie kan de zoektocht worden voortgezet door het plaatsen van een advertentie. 

 

 


