
 

Gezocht: Beheerder kerkgebouw Rouveen  

Na 28 jaar koster te zijn geweest in Rouveen zal Jennie Kuiper komende zomer stoppen met haar 
werkzaamheden. Daarom zoekt de gemeente met ingang van 1 september 2021 een nieuwe 
beheerder voor het kerkgebouw in Rouveen.   
 
 
Wat doet de beheerder van het kerkgebouw in Rouveen?  
 
De beheerder is belast met de praktische zorg voor het kerkgebouw. Daarnaast treedt hij/zij tijdens 
de kerkdiensten en andere (kerkelijke-) activiteiten op als gastheer/gastvrouw. De beheerder zorgt er 
voor dat de activiteiten die plaatsvinden in het kerkgebouw of de nevenruimten probleemloos 
doorgang kunnen vinden. 
 
Taken zijn onder andere:   

▪ Het tijdig openen en afsluiten van het kerkgebouw. 
▪ Het in gereedheid brengen van het kerkgebouw voor samenkomsten van diensten en 

vieringen, huwelijksdiensten, begrafenisdiensten enz. 
▪ Het regelen van de planning van de kerkzaal en nevenruimten (agendabeheer). 
▪ Het bedienen van de verwarmings- en geluidsinstallaties. 
▪ Zorgen voor de glaasjes water, het aansteken van de diverse kaarsen en het klaarleggen van 

nieuwsbrieven enz. op de zondagmorgen. 
▪ Beheer van de sleutels van het kerkgebouw en de nevenruimten. 
▪ Het in orde maken van de diverse ruimten voor vergaderingen, bijeenkomsten, catechisaties 

enzovoort en zorgen dat het er lekker warm is. 
▪ Het verstrekken van koffie/thee/andere dranken na de dienst of bij andere bijeenkomsten.  
▪ Het coördineren van de schoonmaakwerkzaamheden van het kerkgebouw en nevenruimten. 
▪ Het zorgen voor in voorraad hebben van koffie, thee en dergelijke.  
▪ Zorgdragen voor het brood, de wijn en het druivensap voor de avondmaalsvieringen en het 

klaarzetten van de diverse benodigdheden bij speciale diensten.  
▪ Signaleren van klein onderhoud.  

 
Als beheerder ben je iemand die: 

▪ Vorm geeft aan de gastvrijheid die de gemeente wil uitstralen. 
▪ Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een dienstverlenende instelling. 
▪ Flexibel inzetbaar is, zowel in de weekenden als doordeweeks.  
▪ Meedenkt en open staat voor nieuwe ideeën om het gebruik van het gebouw te 

optimaliseren zodat het gebouw aantrekkelijk gemaakt zal worden voor bijvoorbeeld 
verhuur.  

▪ Zich thuis voelt bij de gemeente en de wijze waarop daar binnen de gemeente vorm aan 
wordt gegeven.  

 
Als beheerder ontvang je een maandelijkse vrijwilligersvergoeding vanuit de gemeente.  
 
 
Zie jij jezelf terug in bovenstaande en lijkt het jou leuk om op deze manier een taak te vervullen in 
onze gemeente dan komen wij graag met jou in contact!  
 
Voor interesse of voor meer informatie kun je contact zoeken met Carisia Kooiker  

kooikercarisia@gmail.com     
06-23956073 


