Model taakomschrijving cantor-vrijwilliger

Model taakomschrijving Cantor1
behorende bij de overeenkomst d.d. ……………………………………
van de kerkmusicus:……………………………………………………………………………..
Door de kerkmusicus wordt vorm gegeven aan de kerkmuziek. Conform de Generale
Regeling voor de Kerkmuziek wordt daaronder verstaan: de muziek, hetzij vocaal, hetzij
instrumentaal, die functioneert in de eredienst of anderszins in verband met het leven en
werken van de gemeente.
Daartoe voert hij/zij de hierna omschreven werkzaamheden uit.
I

Werkzaamheden
1. leiding geven aan de repetities van de cantorij/koor: …… uren per week,
…….weken per jaar.
2. leiding geven aan de cantorij/koor, indien deze medewerking verleent aan de
eredienst:
aantal zondagen per jaar
…….
bijzondere diensten:
kerstnachtdienst
j/n
e
1 kerstdag
j/n
2e kerstdag
j/n
biddag
j/n
stille week
j/n
e
2 paasdag
j/n
hemelvaartsdag
j/n
e
2 pinksterdag
j/n
dankdag
j/n
oudejaarsavond
j/n
nieuwjaarsmorgen
j/n
anders nl……………..
……
………………………
3. zorgdragen voor de vorming op het terrein van de kerkmuziek
in overleg en / of samenwerking met de (wijk)predikant
4. andere werkzaamheden zoals concerten, instructiewerkzaamheden end. te weten
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

II

Nadere bepalingen inzake de dienstvervulling
1. De kerkmusicus oefent zijn / haar werkzaamheden uit met in achtneming van het
bepaalde in Ordinantie 5. 6 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
en de uitwerking daarvan in de Generale Regeling Kerkmusici.
2. De in kerkdiensten te volgen orde wordt vastgesteld door de kerkenraad, waarbij
gebruik gemaakt wordt van één van de in het dienstboek van de kerk aangereikte
orden voor de eredienst. Dit geschiedt met in achtneming van de bijzondere
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verantwoordelijkheden van de predikant voor de bediening van Woord en
Sacramenten en van de kerkmusicus voor de kerkmuziek. (Ordinantie 5-1-4)
3. Het gebruik van liederen die niet voorkomen in het bij de gemeente in gebruik
zijnde liedboek geschiedt in overleg tussen predikant en kerkmusicus.
4. Tijdig zullen (wijk)predikant en kerkmusicus overleggen met het oog op de
komende diensten. Tevens zullen zij tijdig overleggen over de planning voor
langere termijn.
III

Gebruik van kerkgebouw
1. Indien het geven van concerten niet behoort tot de onder I -1 van deze
taakomschrijving genoemde omschreven werkzaamheden van de kerkmusicus is
daarvoor de toestemming van het College van Kerkrentmeesters vereist. Indien het
gaat om uitvoeringen door een aan een kerk verbonden cantorij of koor zal de
toestemming in beginsel worden verleend. De voor die gevallen eventueel voor het
gebruik van het kerkgebouw in rekening te brengen vergoeding zal op billijke
wijze in overleg worden vastgesteld.
2. Indien het geven van concerten behoort tot de in de aanstellingsbrief en in deze
taakomschrijving omschreven werkzaamheden van de kerkmusicus zal voor het
gebruik van het kerkgebouw geen vergoeding in rekening worden gebracht. De
bepaling van data en tijdstip van het concert geschiedt in overleg tussen het
College van Kerkrentmeesters en de kerkmusicus.

IV

Gebruik van het kerkgebouw door derden
Indien het kerkgebouw aan derden in gebruik wordt afgestaan met gebruik van orgel
of andere instrumenten zal het College van Kerkrentmeesters bevorderen dat van de
diensten van de kerkmusicus gebruik wordt gemaakt. Indien dit niet mogelijk blijkt zal
aan derden geen toestemming tot gebruik van orgel of andere instrumenten worden
gegeven dan na overleg met de kerkmusicus.

Aldus opgemaakt in viervoud* en ondertekend,
te………………………………………………op………………………………
De kerkmusicus:

Namens het College
van Kerkrentmeesters:

…………………………..

voorzitter,

* 1 exemplaar benoemde
1 exemplaar college
1 exemplaar RDC
1 exemplaar LDC

………………………

secretaris,

……………………..
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