
Wie zijn we?
CROSS THAT

BRIDGE

ONS MISSION STATEMENT
 

We zijn een groep christenen – oecumenisch gericht en
van verschillende generaties – die andere mensen van
alle leeftijden wil leiden in lofprijzing via muziek en
gesproken gebed. Zelf hebben we allen een persoonlijke
relatie met Jezus en willen we ons geloof voortdurend
verdiepen. In verbondenheid met elkaar willen we ook
onze muzikale competenties verder ontwikkelen. We
plaatsen God centraal en laten ons inspireren door de
Heilige Geest. Dat doen we niet alleen in ons dienstwerk,
maar ook in ons dagelijks leven. Als band willen we
lokaal werkzaam zijn in de parochie van Merelbeke-
Oosterzele. Daarnaast willen we ook lofprijzing brengen
in heel Vlaanderen. We hopen zo andere christenen
vertrouwd te maken met lofprijzing en vooral jonge
mensen te inspireren tot navolging van wat wij doen.

 

ONZE BANDNAAM
 

- ‘Cross that Bridge’ is een Engelse uitdrukking met de
betekenis ‘to deal with something when the time is right’.
We hebben onze lofprijzingsband opgericht, omdat we
het gevoel hadden dat het Gods tijd was voor de start
van dit initiatief. 
- ‘Cross’ verwijst ook naar het kruis van Jezus. Door Zijn
kruisdood wordt Jezus de brug tussen hemel en aarde
en slaagt Hij erin om de zondige mens opnieuw te
verenigen met Gods liefde. 
- De uitdrukking ‘Cross that Bridge’ drukt ons verlangen
uit dat we zelf hebben om dicht bij Hem te zijn en nodigt
meteen ook anderen uit om de brug over te steken naar
de Heer. Dat vraagt zowel van ons als van hen een
doelgerichte stap in geloof. 
- Geen bandnaam zonder muzikale verwijzing. Als we
(lofprijzings)liederen maken en zingen is er vaak sprake
van een bridge als onderdeel van het lied.
- Tenslotte willen we met onze groep ook bruggen slaan
tussen de verschillende christelijke kerken en
generaties. Doorheen lofprijzing willen we
beantwoorden aan het laatste verlangen van Jezus: "Laat
hen allen één zijn." (Joh 17, 21) 
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Optie 1

De volledige band met kwalitatief geluid, geluidstechnicus, projectie ... 

Kwaliteit en afwerking dragen we hoog in het vaandel. We maken daarom graag
gebruik van de expertise en het materiaal van opgeleide technici die deze
technische ondersteuning vaak als job uitoefenen. Een eerlijke prijs voor de tijd,
de expertise en het materiaal van zo'n geluidsman met ook de huur van licht,
projectie en andere benodigdheden is €600. Daarbij komt €300 voor de band,
onze instrumenten, vervoerskosten ... Voor een all-in uitvoering oefenen we zo
goed mogelijk op voorhand. De setlist wordt grotendeels door de band bepaald,
maar kan besproken worden. Datum en plaats van uitvoering liggen best al vroeg
vast en worden steeds grondig voorbereid in samenwerking.

Optie 2 

De beschikbare bandleden met eigen materiaal voor een kleinere setting. 

Omdat onze missie erin bestaat op zoveel mogelijk plaatsen mensen via
lofprijzing te leiden en te ondersteunen in gebed, bieden we ook graag een optie
aan voor kleinere initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een klein gebedsmoment,
een workshop, muzikale ondersteuning van een gebedsviering, een getuigenis ...
Kies je voor deze optie, dan brengen we ons eigen materiaal mee en komen we
met de bandleden die beschikbaar zijn. In het prijskaartje van €150 zitten
vervoerskosten, gebruik van materiaal en instrumenten, voorbereidingswerk ...
inbegrepen.

€900
€150

Onze missie vervullen we graag op zoveel mogelijk plaatsen! Schoonheid en
afwerking vinden we daarbij erg belangrijk. We proberen daarom een eerlijke
balans op te maken tussen kwaliteit en haalbaarheid. Ontdek hieronder onze
verschillende opties. Heb je nog vragen of andere voorstellen? Aarzel dan niet om
ons te contacteren. We horen je graag!

 info@crossthatbridge.be 
 (+32) 496 27 71 56 

 ALL-IN

 KLEINE SETTING


