
Onze huidige koster heeft besloten om haar werkzaamheden te beëindigen. Het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en Stichting Doarpstsjerken 
Lollum-Waaksens is daarom voor de pas gerestaureerde Hubertuskerk in Lollum op zoek naar (een) 
 

Koster-vrijwilliger(s) (m/v) 
 
De werkzaamheden en aansturing vinden deels plaats onder de verantwoordelijkheid van het College 
van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en deels onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Doarpstsjerken te Lollum-Waaksens. 
 

Werkzaamheden voor Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens 
De koster-vrijwilliger draagt zorg voor de algemene taken rond het beheer van de Hubertuskerk 
Dit doet de koster-vrijwilliger door onder andere: 

 Het schoonmaken van de kerk voor de diensten 

 Het organiseren van twee keer per jaar een grote schoonmaak (eventueel met meerdere 
vrijwilligers) 

 Het dagelijks opwinden van de klok en het klokluiden (eventueel met meerdere vrijwilligers) 

 Het uithangen van de vlag bij gelegenheden (eventueel met meerdere vrijwilligers) 
 

Werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens 
De koster-vrijwilliger draagt zorg voor een correcte voorbereiding, een hartelijk ontvangst, een 
ordelijk verloop, algemene ondersteuning en een correcte afronding van de kerkdiensten in de 
Hubertuskerk te Lollum. De Hubertuskerk wordt ca. 40 keer per jaar gebruikt. 
Dit doet de koster-vrijwilliger door onder andere: 

 Het tijdig openen en na afloop sluiten van de kerk 

 Het gereedmaken van de kerk voor de diensten, o.a. de inspectie op reinheid, liturgieborden 
beschrijven, materiaal klaarleggen voor de predikant, klokluiden voor de dienst 

 Het bedienen van de verwarmingsapparatuur 

 Het behulpzaam zijn van de kerkbezoekers, waaronder bij calamiteiten verlenen van hulp 

 Het bedienen van de geluid- en tv-installatie 
 
Bovenstaande werkzaamheden kunnen door een en dezelfde koster-vrijwilliger worden verricht. De 
mogelijkheid bestaat ook om de werkzaamheden op te splitsen, de taken kunnen dan door twee 
koster-vrijwilligers worden vervuld.  
 

Kennis en vaardigheden 
De koster-vrijwilliger beschikt over : 

 Goede vaardigheden in het omgaan met bezoekers 

 Organisatietalent 

 Enig technisch inzicht in verband met het beheren van apparatuur 

 Bij voorkeur een EHBO/BHV diploma, incl. AED of de bereidheid om dit te halen 
 

Overeenkomst 
Met de koster-vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Voor de werkzaamheden 
is een bescheiden vrijwilligersvergoeding beschikbaar.  
 

Meer informatie of interesse? 
Wilt u meer informatie over de koster-vrijwilliger of bent u direct geïnteresseerd? Dan kunt u contact 
opnemen met  Kees Koopmans van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
te Lollum-Waaksens (tel. 0517-469326) of met Johannes Mulder van Stichting Doarpstsjerken Lollum-
Waaksens (tel. 0517-469228). 
 
 


