
Webmaster gezocht 

We zijn op zoek naar een (of twee) nieuwe webmaster(s) (vrijwilliger). Ben jij vertrouwd 
met Joomla (of een ander CMS en bereid je in Joomla te verdiepen), heb je enige kennis 
van ict in het algemeen en ben je geïnteresseerd in communicatie, dan zijn we op zoek 
naar jou. 
 
Wijkgemeente De Drieklank is een fusiegemeente van de voormalige wijkgemeenten De 
Bron, De Ontmoeting en De Zuiderkerk.  Tezamen vormen we  De Drieklank, die  de 
website www.dedrieklankassen.nl heeft. 

Als webmaster zet jij je er mede voor in onze idealen te verwezenlijken. 

Wat doe je als webmaster: 

 Je bouwt aan de bestaande website  en houdt deze website up-to-date; 
 Je krijgt teksten aangeleverd voor de website op basis van de activiteiten van de 

wijkgemeente en kunt ook zelf teksten schrijven; 
 Je houdt het rooster voor de komende diensten bij voor de site, plaatst de liturgiën 

voor de dienst en publiceert de preken die aangeleverd worden na de diensten; 
 Je lost eventuele technische problemen op al of niet in overleg met de andere 

webmaster en/of webredacteur, of de helpdesk van de hostprovider; 
 Je verstuurt de zondagsbrief via een geautomatiseerd systeem (Acymailing) vanuit 

de website. De zondagsbrief krijgt je wekelijks toegestuurd; 
 Je werkt nauw samen met de dominees, kerkenraad en de webredacteur(en); 
 Je wordt ondersteund vanuit de werkgroep communicatie en maakt daar ook deel 

van uit. De Werkgroep Communicatie komt ongeveer 2 x per jaar bij elkaar. 

Wat vragen wij: 

 Hart voor onze gemeente en onze idealen; 
 Enige vertrouwdheid met het kerkelijk leven; 
 Ervaring met (het beheer van) websites en domeinen, of de wil om dit te leren; 
 Oog voor detail en goede content; 
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 Uiteraard beschik je over een computer met internetaansluiting; 
 Inzet  ongeveer 2 à 4 uur per week. 

De procedure: 

Je meld je aan bij de Werkgroep Communicatie, bij de secretaris Ingrid Meier via meier-
woortman@home.nl of 06-50690915. Na aanmelding zullen we eerst een 
kennismakingsgesprek hebben waarin je al je vragen kwijt kunt. Als dit van beide zijden 
positief verloopt, draagt de werkgroep je voor als nieuwe webmaster bij de kerkenraad. 
In het eerste jaar zul je nog samenwerken met de huidige webmaster, deze zal in de loop 
van 2021 ‘met pensioen’ gaan. 

Interesse? 

Voor vragen kun je terecht bij Menno Hulshoff via info@dedrieklankassen.nl. Stel gerust 
je vragen. Natuurlijk is het mogelijk de 'achterkant' van de website te bekijken en je te 
laten proeven aan het werk als webmaster. Lijkt het wat? Meld je aan! 

  


