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     Gamen…

maar nu even niet!

Weet jij nog wat stilte is?

Backpacken naar Taizé... Ga je óók mee?

Aanmelden
informatieavond!!!
Op de informatieavond 
wordt een korte film 
vertoond over Taizé en 
worden alle ins en outs van 
de reis besproken. Er is ook 
ruimte voor het stellen van 
vragen.
De informatieavond is 
op woensdag 9 april a.s. 
van 19.30 – 21.00 uur en 
wordt gehouden in het 
Willibrordushuis in Heiloo. 

Het vervoer daarheen 
regelen we voor onze 
groep centraal, vandaar 
dat aanmelden noodzakelijk 
is, graag je naam, adres, 
e-mail en telefoon nr.

Meld je zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk vóór 
1 april a.s. aan voor de 
informatieavond bij:



Backpacken naar 
Taizé
In de herfstvakantie van 
2008 van zondag 19 t/m 
zondag 26 oktober gaan wij 
met een groep jongeren een 
week naar Taizé. We sluiten 
ons aan bij een jongerenreis 
die wordt georganiseerd 
door het dekenaat Alkmaar 
voor jongeren vanaf 15 jaar. 

Wat is Taizé?
Taizé ligt in Frankrijk, in 
het zuiden van Bourgondië. 
Het is een klein dorpje 
tussen Dijon en Lyon. Daar 
stichtte broeder Roger in 
1940 een internationale, 
oecumenische gemeenschap. 
De broeders hebben als 
ideaal hun materiële en 
geestelijke goederen te 
delen. Ze leven ongehuwd 
en in grote eenvoud. 
De gemeenschap van 
Taizé telt een honderdtal 
broeders, katholiek, 
orthodox, anglicaans en van 
verschillende protestantse 
afkomst, uit meer dan 
vijfentwintig landen.

Wat maakt Taizé zo 
bijzonder?
Het gaat in Taizé niet om 
een paar gasten die in 
het gastenverblijf van een 
klooster verblijven, maar 
om duizenden jongeren 
die op de heuvel rondom 
Taizé logeren en meedoen 
met het dagritme van de 
broedergemeenschap.
De Duitsers hebben na de 
oorlog in alle landen met 
wie ze oorlog voerden een
verzoeningskerk gebouwd. 
De verzoeningskerk van 
Frankrijk staat in Taizé. Deze 
was al snel te klein voor de 
groeiende stroom jongeren 
en daarom zijn er delen 
aangebouwd om iedereen 
te huisvesten. 

In de loop van de dag wordt 
in gespreksgroepen met 
jongeren onder elkaar o.a. 
gesproken over hun leven, 
hun land, de cultuur, rijkdom 
en armoede, het geloof, hun 
school en werk enz.

Net als in andere kloosters 
heeft de Taizégemeenschap 
vaste gebedstijden. Er 
is een ochtend, middag 
en avondgebed. Daarbij 
worden liederen gezongen. 
Deze bestaan vaak uit korte 
zinnen die door de herhaling 
helpen bij jezelf te komen. 
Er wordt gelezen uit de 
bijbel en in plaats van een 
preek is er een stilte. Deze 
stilte met zoveel mensen is 
erg bijzonder.

Wat heb ik eraan 
om mee te gaan?
Dat is natuurlijk voor 
iedereen verschillend. De 
één vindt het nadenken 
over wat hij/zij wil met 
zijn leven bijzonder, de 
ander is onder de indruk 
van de stijl van het gebed. 
De volgende voelt zich erg 
aangetrokken door het 
internationale karakter 
en de  ontmoeting met 
jongeren van over de hele 
wereld. Weer een ander 
geniet van de uitwisseling 
van nationale liederen. 
Het is waarschijnlijk de 
combinatie van verdieping 
en gezelligheid die een reis 
naar Taizé bijzonder leuk 
maakt. 

In elk geval is de ervaring 
dat de meeste jongeren na 
één keer Taizé, vaker heen 
willen.

Een boeiende, internationale 
reis zonder zorgen.
Als je meegaat naar Taizé 
wordt bijna alles voor 
je geregeld: de reis, het 
verblijf in Taizé inclusief 
de maaltijden en het 
programma. Ook gaat er 
begeleiding mee waar 
je bij terecht kunt als er 
vragen zijn of problemen. 
Een goede manier dus om 
zonder zorgen kennis te 
maken met jongeren in een 
boeiende, internationale 
reis. 

Wie gaan er 
eigenlijk mee?
Deze reis wordt 
georganiseerd voor 
jongeren vanaf 15 jaar 
uit dekenaat Alkmaar. 
Onze regio valt daaronder. 
Iedereen is welkom, dus 
als je belangstelling hebt en 
misschien je vrienden ook, 
meld je dan met elkaar aan 
voor de informatieavond 
van woensdag 9 april a.s. 
Deze avond is vrijblijvend 
en verplicht nog niet tot 
deelname.

Over de kosten
De reis naar Taizé kost 
alles inclusief (behalve 
zakgeld) ongeveer € 175,--. 
Dat is geen geld voor een 
week “all-inclusive” naar 
Frankrijk. Toch kan het zijn 
dat je graag mee wilt, maar 
dat je het financieel niet 
voor elkaar krijgt. Neem dan 
contact op met degene waar 
je je bij kunt aanmelden 
voor de informatieavond. 
Dan gaan we dat probleem 
oplossen.

Taizé: een boeiende, internationale ontmoeting met jongeren


