
De RK Parochie de Graankorrel te Amsterdam Z.O.  
Kerkcentrum De Drie Stromen, Renswoudestraat 75 1106 BJ Amsterdam,  
zoekt voor haar Gemengdkoor een nieuwe koorleider/dirigent M/V  
per 1–9–2023. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Het koor telt zo’n 20 trouwe, enthousiaste en betrokken leden. Het zingt 1-2- en 4-stemmig, vooral 
Nederlandstalig repertoire. We volgen de nieuwe ontwikkelingen in de kerkmuziek op de voet en 
putten uit vele muzikale stromingen zoals composities vanuit de St. Gregoriusvereniging, uit de 
uitgave Continuo, uit Taize en Iona, en van componisten als: Huijbers, Oomen, Lowenthal, Vogel, 
Bullens, Vermulst. De sociale functie van een koor is voor ons heel belangrijk.We zijn als een fijne 
familie voor elkaar, vieren onze verjaardagen met wat lekkers in de pauze van de repetitie, 
organiseren wel eens een gezellige avond, gaan jaarlijks “een dagje uit” en zingen dan elders in het 
land. Al meer dan 30 jaar worden wij begeleid door onze eigen organist. We leren de kerk- 
gemeenschap graag nieuwe liederen. En we houden contact met de Protestantse Cantorij. Ook uit 
deze traditie putten we repertoire. Dit alles hebben wij u / jou te bieden. 
 
Wij zijn op zoek naar een dirigent die: 
 
- Onze huidige dirigent, na 38 jaar, vanwege pensionering en verhuizing, wil opvolgen. 
- Als amateur, enthousiast met ons muziek wil maken, in een ontspannen sfeer, gericht 

op een mooi resultaat. 
- Ons goed kan dirigeren. 
- Met behulp van piano of orgel liederen instudeert tijdens de repetities. 
- Wekelijks met ons op de woensdagavond repeteert van 19.30 – 21.30 uur of van  

20.00 – 22.00 uur, met een pauze van 20 minuten. 
- Affiniteit heeft met / openstaat voor de RK liturgie en haar muziek. 
- Bereid is liederen uit het repertoire te zoeken, samen met de voorganger of met leden, 

als voorbereiding van een viering. 
- Gemiddeld 1x per maand op zondag beschikbaar is voor de viering van 11.15 uur op de 

zondagmorgen. 
 
Wij bieden u / jou een vergoeding voor elke repetitie en elke kerkelijke viering en 
komen tegemoet in eventuele reiskosten ! 
 
Is er bij u / jou belangstelling ? Lijkt het u / jou wat ? 
Kom vooral een keer een repetitie meemaken. Altijd welkom ! 
Wij staan altijd open voor een orienterend gesprek ! 
Ook dirigenten uit de Protestantse-traditie met een Oecumenisch hart kunnen reageren !   
 
Neem dan contact op met: 
Melindez Geurts Maal email: melmaal@hotmail.com 
Jacques van der Meer email: jacquesvdmeer@gmail.com (dirigent) 


