Muzikanten gezocht
In de ochtenddiensten van de Goede Herderkerk zijn elke zondag muziekgroepen actief
om een bijdrage te leveren aan de muzikale invulling in het geheel van de liturgie. De
bijdrage van de muziekgroepen wordt erg gewaardeerd, maar om te zorgen dat er elke
zondag weer een muziekgroep staat, zijn er meer muzikanten nodig. Ook met het oog op
de toekomst en de continuïteit binnen de groepen is nieuw talent nodig.
De Hervormde Gemeente van Barneveld vraagt voor de ochtenddiensten in de Goede
Herderkerk enthousiaste muzikanten die kunnen meespelen in één van de
muziekgroepen. Dus bespeel je een instrument en vind je het leuk om in een groep te
spelen en wil je jouw talent inzetten in de dienst van Gods Koninkrijk, dan is dit voor jou
een mooie nieuwe uitdaging.
Daarnaast zijn we dringend op zoek naar een organist/pianist die verantwoordelijk wil
zijn voor de muzikale invulling tijdens de ochtenddiensten in de Goede Herderkerk. Het
is belangrijk dat je orgel en piano speelt en dat je het een mooie uitdaging vindt om met
een muziekgroep aan de slag te gaan en deze weet te motiveren om in de dienst een
waardevolle invulling te geven aan de muzikale momenten in de liturgie. Een voorkeur
gaat uit naar een organist/pianist met een bevoegdheidsverklaring of bereid deze te halen (de
kosten worden hiervoor vergoed).

In de diensten spelen we o.a. psalmen, gezangen uit het liedboek en opwekkingsliederen.
Voor en na de diensten spelen we vooral liederen van SELA en Opwekking. In de dienst
wordt ook een luisterlied gespeeld dat aansluit bij het thema van de dienst. Het
luisterlied is vaak een opwekkingslied of een lied van SELA.
Heb je interesse of wil je meer informatie dan kun je terecht bij onderstaande personen.
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