TRAINING SAMENKOMST
EN MUZIEK
Deze training wordt op vraag van een gemeente gegeven. In overleg met de gemeente nodigen we ook gemeenten
uit de omgeving uit voor deze training. Ieder die betrokken is bij samenkomst en/of muziek in zijn/haar gemeente
kan met deze training meedoen. Omdat interactie en samenwerking een belangrijk onderdeel van de cursus
vormen, heeft het nadrukkelijk de voorkeur dat je met (een deel van) je team naar de cursus komt.

DOEL:

Zicht krijgen op het doel en de betekenis van liturgie en muziek in de samenkomst, om dienstbaar en
verantwoordelijk een rol daarbinnen te kunnen vervullen tot opbouw van de gemeente.

SUBDOELSTELLINGEN:

De deelnemer…
Theologisch framework:
- Heeft inzicht in de betekenis en het doel van de samenkomst
- Kan de basistheologie van de liturgie vertalen naar de praktijk
- Kan het reflectiemodel van Christopher Ellis (Gathering) toepassen op de liturgie
Teambuilding en rollen:
- Kan werken aan een cultuur van openheid, vertrouwen, eerlijkheid en dienstbaarheid in zijn of haar team
- Is bereid om kritisch te reflecteren op de eigen bijdrage in het team en is daarop aanspreekbaar
- Kan het rollenmodel van de eigen gemeente via een SWOT-analyse duiden en op grond daarvan de eigen
positie waarderen en bepalen
Aanbidding als levensstijl:
- Kent de bijbelse betekenis van aanbidding en kan reflecteren op de verhouding tussen de aanbidding op
zondagmorgen en in de rest van de week
- Is gemotiveerd zijn/haar bediening vorm te geven als een onderdeel van een leven van aanbidding
Variatie, vormen, vernieuwing:
- Heeft kennis van en ervaring met diverse liturgische tradities en kan hiermee werken
- Is gemotiveerd om binnen de context van zijn of haar gemeente creatief te experimenteren met de
aangeboden vormen
WERKWIJZE:

Interactief en teamvormend. Praktijk, theorie en verwerking. Met vieringen en bijbelstudie.

PRAKTISCHE INFO:

Voor: Zangleiders, dienstleiders (liturgen), musici en zangers.
De training wordt gegeven op 2 zaterdagen
Deelnamekosten: €85,00 p.p. bij minimaal 12 deelnemers.
Meer info: ingeborg.janssen@baptisten.nl

