
 

Ontmoeting in Taizé 
19-22 juni 2008 

 
voor jongeren van 16 t/m 30 jaar 

Programma 

Op donderdagavond verzamelen we om 20:00 in de 

Doopsgezinde kerk in Eindhoven. Daar krijgen we een eerste 

uitleg over wat Taizé is, en wat we mogen verwachten van het 

weekend.  

 

Vrijdagochtend vertrekken we in alle vroegte (06:30)  met busjes 

naar Taizé, waar we rond 15:00 aan hopen te komen.  

 

Vanaf daar volgen we het programma zoals dat door Taizé 

wordt aangeboden, met gezamenlijke maaltijden, workshops, 

werk- of gespreksgroepen, gebed en zang.  

 

Na het middageten op zondag (rond 14:00) vertrekken we terug 

naar Eindhoven, waar we het weekend met elkaar afsluiten.  

 

Als je op donderdagavond niet (op tijd) in Eindhoven kunt zijn, 

geef dat dan aan bij je aanmelding.  

 

Meer informatie / opgeven  

voor dit weekend: 

wmn@doopsgezind.nl / 06-44460637 

 

Vermeld daarbij de volgende 

gegevens: 

- naam 

- adresgegevens 

- (mobiel) telefoonnummer 

- e-mailadres 

- geboortedatum 

- contactgegevens van een 

‘achterblijver’  

 

De kosten voor het weekend 

bedragen €25,- per persoon. 

(mocht dit een probleem voor je zijn, 

neem dan contact met ons op) 

 

Gastvrijheid is altijd een belangrijk deel geweest van het leven in Taizé. Week in week uit, het hele jaar 

door, nemen jongeren uit alle Europese landen en andere werelddelen deel aan ontmoetingen, waarin 

het thema ‘innerlijk leven en solidariteit onder mensen’ centraal staat. 

 

In juni 2008 organiseert de Werkgroep Midden Nederland een weekend naar de internationale 

kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. Het doel van deze gemeenschap is het bevorderen van de 

ontmoeting van jongeren en godsdiensten. 

 

We reizen af naar het kleine dorpje in Frankrijk om te ontdekken wat ‘Taizé’ is, en in hoeverre we ons 

daar zelf bij thuis (kunnen) voelen. Daarbij volgen we het programma en zullen we jongeren van over 

de hele wereld ontmoeten.  

 

Olav Boelens gaat met ons mee als begeleider. Olav (41) studeerde theologie en is werkzaam als docent 

levensbeschouwing op de Pabo in Utrecht. 

 


