
 

De Dominicanenkerk in Zwolle 

zoekt met ingang van 1 september 2021 voor het Aquinokoor een: 

 

                                              Dirigent met ambitie M/V 

 

Aquino is een liturgisch, gemengd koor met 40 leden, evenwichtig verdeeld over SATB en werkt met 

een professionele pianist/organist. In de Dominicanenkerk  (onderdeel van het Dominicanenklooster) 

zijn wekelijks goed bezochte vieringen (buiten coronatijd 300 mensen per weekend). Het is een 

levendige geloofsgemeenschap. Het Aquinokoor ondersteunt de vieringen gemiddeld eens per twee 

weken. Ook werkt het koor mee aan concerten i.s.m. componisten als James MacMillan en Morten 

Lauridsen.  

In het Dominicanenklooster, waar de kerk deel van uit maakt, worden veel activiteiten georganiseerd 

(zie ook www.kloosterzwolle.nl).  Aquino repeteert wekelijks, nu op vrijdagavond van 20 tot 22uur. 

We zoeken iemand die: 

• In het bezit is van een praktijkdiploma koordirectie MDO of vergelijkbare opleiding 

• Goed kan zingen 

• De repetities op piano kan ondersteunen 

• Goed kan samenwerken 

• Affiniteit heeft met de Dominicaanse traditie 

• Zich thuis voelt bij een open katholieke wijze van vieren 

• Kennis van en gevoel heeft voor nieuwe liturgische koormuziek  

• Een inspirerende inbreng heeft bij de muzikale vormgeving van de liturgie 
 

Aanbod 

• Een enthousiast en kwalitatief goed koor binnen een levendige, eigentijdse katholieke 

geloofsgemeenschap. 

• Honorering conform de richtlijnen van het Bisdom. (I,II,III vergoeding voor kerkmusici 2021) 

• Proefperiode van 1 september t/m 1 februari, bij gebleken geschiktheid verlengd naar 1 jaar, 

waarna voor onbepaalde tijd. 

• Een introductie in de liturgie en de parochie. 

Procedure 

De reactietermijn loopt tot 5 juni 2021. Na beoordeling van de sollicitaties zal een aantal kandidaten 

worden uitgenodigd voor een proefrepetitie. Deze repetities zijn gepland op vrijdag 11 juni en vrijdag 

18 juni om 20.00 uur.  Daarna zullen in week 25 twee gesprekken volgen met leden van de 

sollicitatiecommissie. De aanstelling vindt plaats door het bestuur van Stichting Dominicanenklooster 

Zwolle. 

Uw brief kunt u richten aan Corinne van Nistelrooij: corinnevannistelrooij@kloosterzwolle.nl  

Voor vragen kunt u terecht bij:  
Kirsten Wilke (voorzitter van het koorbestuur) 06 204 000 66 
Henk la Roi (lid van de muziekcommissie) 038 – 465 27 57 

http://www.kloosterzwolle.nl/
mailto:trienekewubs@kloosterzwolle.nl

