uitnodiging voor de muzikale ‘startdag’ op 19 november

Lieve kerkfamilie,
Dit is een uitnodiging voor iedereen die van muziek en van God houdt en daar in de kerk iets mee wil doen.
In de kerk klinkt veel muziek. Door allerlei mensen, in allerlei vormen, maar altijd met één doel: de glorie van onze
God. In jullie gemeente is de afgelopen tijd nagedacht over wensen en mogelijkheden rondom muziek in de
diensten. Nu mag ik gaan meewerken aan het vormgeven daarvan. Ik wil samen gaan ontdekken wat God allemaal
aan muzikale gaven geeft in de gemeente, en hoe we dat weer aan elkaar uit kunnen delen.
Mijn naam is Jolanda Brus. Ik ben getrouwd met André en samen hebben wij 4 kinderen van 22, 19 en 15 jaar. Ik
houd heel veel van samen muziek maken en sinds ik muziek maak, speel en zing ik in kerken en bij allerlei muzikale
gelegenheden. Ik werk momenteel als zangcoach, train bandjes en muziekteams in verschillende kerkelijke
gemeentes en ik dirigeer koren. Verder verzorg ik muzikale workshops voor muziekteams, gemeentedagen en koren.
Misschien heb je me in de kerk al een keer gezien/gesproken, anders hoop ik je snel te ontmoeten. Ik mag in jullie
kerk niet alleen aan de slag met muziek, maar ook met de vormgeving van de inhoud van de samenkomsten, sámen
met de hele gemeente.
Om samen een ‘nieuwe start’ te maken rond de muziek in de kerk, nodigen wij je uit voor een fantastische startdag.
Op die dag hopen wij iedereen te ontmoeten die het leuk vindt om samen muziek te maken en God te loven in de
samenkomsten. Speel je een instrument, al is het maar een beetje? Zing je wel eens? Speel je al jaren op het orgel of
in de band? Heb je het conservatorium afgerond? Iedereen is welkom, elk niveau is welkom. Interesseren mengtafels
en microfoons je mateloos en zou je daar meer van willen weten? Ook dan ben je van harte welkom!
Geef je op en doe met ons mee! We gaan kennis maken, verkennen wat we kunnen en hoe we God willen dienen,
samen muziek maken en genieten. Daarbij kijken we uiteraard ook vooruit: al het moois van die dag nemen we mee
als we opnieuw vorm gaan geven aan de muziek in onze diensten.
Laat je verrassen en schuif gezellig aan!
wanneer?
wat neem je mee?

voorbereidingen?

zaterdag 19 november, van 09.30 tot ongeveer 15.00 uur
- je instrument(en)
- potlood en gum
- muziekstandaard (of vraag er één te leen)
- iets lekkers voor de lunch (American Party)
Stuur mij in een mail je:
* naam en instrument(en)
* Een geestelijk lied dat je leuk vindt of makkelijk speelt (liefst een pdf)
* Een geestelijk lied dat je lastig of vervelend vindt om te spelen (liefst een pdf)

Wij zien uit naar een inspirerende en enthousiasmerende dag, waarop we samen allerlei mogelijkheden rond muziek
verkennen.
Hartelijke groet en graag tot 19 november!
Namens de muzikale leiding, werkgroep 24/7 en het kerkbestuur,
Jolanda Brus (jolanda.brus@xs4all.nl)

