
 
 
 
 
 

Vacature 
Koster Abdijkerk (21,6 uur per week) 

 
Ben jij de gastvrije persoon die graag voor mensen klaarstaat? En ben je praktisch en flexibel ingesteld? 
Dan ben jij de koster die we zoeken voor de Abdijkerk. Als koster leidt je het gebruik van het gebouw in 
goede banen leidt en biedt je de gebruikers en huurders praktische ondersteuning. Een prachtige baan 
voor iemand die ervan houdt om met mensen te werken en graag de handen uit de mouwen steekt.  
 
Over de Protestantse gemeente van de Abdijkerk  
De Protestantse Abdijkerk maakt deel uit van de wijkgemeente van Den Haag Zuid West. De Abdijkerk is 
één van de drie kerkgebouwen in deze wijk. De gemeente van de Abdijkerk kent twee predikanten. De 
Abdijkerk is een monument, het is het oudste gebouw in Den Haag. Naast de kerk is een kleine 
begraafplaats gelegen. 
 
Over de Protestantse Kerk Den Haag  
De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit 9 wijkgemeenten met 11 kerken en 12.000 leden. We kennen 
ook 4 buut-en-kerkhuizen, 5 pioniersplekken en een buurtgemeente. We zijn christenen. We houden de 
lofzang gaande en proberen volgelingen te zijn van Jezus Christus. We streven ernaar om zichtbaar en 
present te zijn als kerkelijke gemeenschap in de stad: dat mensen iets zien van ons geloof, onze 
bezieling en ons werken aan gerechtigheid. We hopen dat mensen worden aangetrokken om, in of 
verbonden met onze geloofsgemeenschap, mee te doen.  
 
Werkzaamheden  

• Het in goede banen leiden van het gebruik van het kerkgebouw voor verschillende activiteiten, 
zowel van de eigen wijkgemeente als van huurders, inclusief ere-, rouw-, en trouwdiensten; 

• Contact onderhouden met de gebruikers van het gebouw; 

• Het (doen) verrichten van schoonmaakwerkzaamheden; 

• Het verrichten van klein onderhoud en bedienen van apparatuur; 

• Het verzorgen koffie, thee en evt. dranken tijdens bijeenkomsten; 

• Het doen van inkopen, bijhouden van voorraad beheer en dergelijke verstrekkingen;  

• Het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden; 

• De werkzaamheden worden deels samen met vrijwilligers verricht. 
 
Wij vragen: 

• Een gastvrije, vriendelijke en behulpzame instelling; 

• Goede contactuele vaardigheden; 

• Een flexibele inzet en bereidheid in de avonduren en het weekend te werken;  

• Lidmaatschap van de Protestantse Kerk; 

• Bezit van diploma EHBO of Bedrijfshulpverlening of bereidheid deze te halen; 

• Bij indiensttreding is het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag vereist. 
 

Wij bieden 

• Een zelfstandige baan in een wijkgemeente met betrokken leden; 

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in 
Nederland en een salaris - afhankelijk van ervaring - in schaal 4 van de arbeidsvoorwaarden-
regeling Protestantse Kerk (€ 1.954 tot € 2.574 bruto per maand op basis van een werkweek van 
36 uur); 

• Een aanstelling voor de periode van  één jaar met de mogelijkheid van verlenging. 
 

PROTESTANTSE KERK DEN HAAG 

 
Kerkelijk Bureau, Parkstraat 32, 2514 JK ’s-Gravenhage, (070) 3858707 

info@pkn-denhaag.nl,  www.protestantsekerkdenhaag.nl 

 



 
Informatie en solliciteren 
Meer informatie over de Abdijkerk en de Protestantse Kerk Den Haag is te vinden op www.abdijkerk.nl 
en www.protestantsekerkdenhaag.nl.   
 
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij dhr. L.J. Hartman (leo.hartman@kpnplanet.nl)  
 
Reageren op deze vacature kan tot en met 1 maart 2023 door een sollicitatiebrief en CV te sturen aan 
dhr. C.P. Ockhuysen, kerkrentmeester, Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag of via 
ockhuysen.robaczewska@wxs.nl. 

http://www.abdijkerk.nl/
http://www.protestantsekerkdenhaag.nl/

