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Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit
Een veelheid aan liederen, een veelheid aan wensen. Hoe ga je daar als voorganger mee om? Je eigen lijn
volgen? Zo veel mogelijk aan de wensen tegemoet komen? Alleen dat wat vertrouwd is?
Deze cursus richt zicht op de kerkmuzikale praktijk in een plurale context. Deelnemers krijgen, met oog op hun
functie als voorganger, inzicht in deze praktijk en de verschillende overtuigingen en visies die daarbij horen. Ze
leren de verschillende opvattingen onderscheiden en het gesprek erover aangaan. Ook krijgen ze tools
aangereikt om muziek en lied binnen die diversiteit gericht toe te passen, samen te werken met de
verschillende kerkmuzikale actoren in de gemeente. Het uitgangspunt is hierbij Liedboek, zingen en bidden in
huis en kerk, ofwel het ‘nieuwe liedboek’, een bundel voor een pluriforme kerk. Tijdens de cursus wordt veel
gezongen, onder deskundige en enthousiaste leiding.
De cursus bestaat uit vier cursusbijeenkomsten en voorbereidende literatuurstudie met opdrachten. De
bijeenkomsten hebben achtereenvolgens deze invalshoeken: Pluraliteit, (Kerk)muziek en theologie, en
Kerkmuzikaal beleid. De vierde bijeenkomst gaat over het integreren en toepassen van de opgedane kennis,
inzichten en vaardigheden. Het onderdeel kerkmuzikaal beleid wordt samen met iemand uit de eigen
gemeente vormgegeven, een gemeentelid, een lid van de liturgiecommissie of een cantor.
De cursus heeft als primaire doelgroep predikanten. Docenten: Berend Borger (theoloog,
gemeentepredikant), Anje de Heer (kerkmusicus), Catrien Posthumus Meyjes (kerkmusicus).
De cursus is opgenomen in het open erkend aanbod van de permanente educatie van de Protestantse Kerk (2
studiepunten).

 Praktische informatie










Omvang: 2 ECTS [4 cursusbijeenkomsten, literatuurstudie en opdrachten]
Docenten: Berend Borger, Anje de Heer, Catrien Posthumus Meyjes
Cursusdagen: 7 april, 12 mei, 16 en 30 juni ; 10.30 – 15.00 u (inclusief lunch)
Inschrijven: uiterlijk 11 maart 2017 (zie volgende pagina)
Locatie: Amersfoort
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15
Prijs: € 495 ,- (inclusief lunch)

Kerkzang.nl
Anje de Heer, projectmedewerker
Koningin Wilhelminalaan 3-5
3818HN Amersfoort
033 2586484 (di-do tijdens kantooruren)
bureau@kerkzang.nl
www.kerkzang.nl

Berend Borger is theoloog en gemeentepredikant en zingt o.a. bij het
Vocaal Theologen Ensemble

Anje de Heer is kerkmusicus, adviseur van het Steunpunt Liturgie (GKv),
projectmedewerker van Kerkzang.nl, coördinator van het Huis van de
Kerkmuziek

Catrien Posthumus Meyjes is kerkmusicus, cantor van de Grote Kerk te
Dordrecht, en coach
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Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit
Inschrijvingsformulier
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Meldt zich aan voor de cursus
o

Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit - Amersfoort, 7 april, 12 mei, 16 en 30 juni

Voorwaarden:
 Afmelding in alle gevallen schriftelijk (per mail of per post)
 Bij afmelding binnen 14 dagen voor de aanvang van de cursus wordt de helft van het totale
cursusbedrag in rekening gebracht
 Bij afmelding vanaf de aanvangsdatum of later wordt het volledige cursusbedrag in rekening
gebracht, evenals bij het niet verschijnen zonder afmelding.
 Minimum aantal deelnemers: 10
 Prijs € 495 ,-. Een rekening wordt toegestuurd, betaling binnen 14 dagen na dagtekening
Handtekening

Inzenden uiterlijk 11 maart 2017
Ingevulde formulieren toesturen aan:

Kerkzang.nl
Koningin Wilhelminalaan 3-5
3818HN Amersfoort
033 2586484 (di t/m do tijdens kantooruren
bureau@kerkzang.nl
www.kerkzang.nl

[inschrijving op volgorde van aanmelding]

