Aanmelden

Taizé reisgroep

De broeders vragen voor een week een bijdrage tot
30 jaar van ongeveer € 70,00 p.p. voor maaltijden en
onderkomen. Voor 30+’ers is dat ongeveer € 150,00.
Inclusief het vervoer wordt voor mensen onder de 30
een bijdrage van € 200,- gevraagd voor mensen vanaf
30 €250,-.

Wat is Taizé?
Taizé is de naam van een Frans dorpje, waar sinds de
2e wereldoorlog een christelijke leefgemeenschap is
van nu zo’n 100 broeders. De broeders komen uit
verschillende landen en zijn afkomstig uit allerlei
verschillende christelijke tradities. Wekelijks
ontvangen zij gasten uit verschillende landen, voor
90% jongeren, die komen voor rust en ontmoetingen
met andere jongeren.

Om aan te melden stuur je een e-mail naar
info@stadskloostergroningen.nl met de volgende
gegevens:
Naam,
Geboortedatum,
Adres,
Postcode,
Woonplaats,
Mobiel nummer,
Contactpersoon thuisfront,
Telefoonnummer thuisfront,
Ziektekosten polisnummer,
Reisverzekeringsnummer (als je die hebt),
Eventuele allergieën of medicijn voorschriften,
Of je bereidt bent om een busje te besturen (BRijbewijs),
Het aanmelden is rond als het is ontvangen op:
Stadsklooster Groningen, NL73RABO0373740905
Taizé 2022 <<jouw naam>>
LET OP:
Annulering is tot 16 september mogelijk. Daarna
worden enkel de verblijfskosten teruggestort. Zonder
geldig identiteitsbewijs kan je op de dag van vertrek
niet instappen.

Ga je mee naar Taizé?

Wat doe je in Taizé?
Je maakt dagelijks 3 gebeden met de broeders mee
(die duren ongeveer een half uur en zijn niet te
vergelijken met een Nederlandse kerkdienst; muziek
en een moment van stilte zijn de belangrijkste
elementen.) Na het ontbijt is er een korte inleiding,
waarna je in internationale groepen doorpraat over
wat jou bezig houdt. ‘s Middags help je mee met een
kleine praktische taak: koken, afwassen, mensen
ontvangen, schoonmaken, etc. Tussendoor is er ook
voldoende tijd om te ontspannen en te genieten van
de mooie omgeving. Na het avondgebed ben je vrij
om te gaan slapen of nog wat drinken, kletsen en/of
feesten in het café, waar het altijd heel gezellig is.
Om een beeld te krijgen:
https://vimeo.com/311002718
Met wie ga je mee?
Een diverse groep van mensen tussen de 18 en 35
jaar. De reis wordt georganiseerd door het Groninger
Studentenpastoraat (GSp), Protestantse Gemeente
Groningen (PGG), Taizévieringen Groningen,
Stadsklooster Groningen en de Doopsgezinde
Gemeente.
We reizen met 9 persoonsbusjes.
Gezelligheid en praktisch aanpakken van de reis staan
voorop.

16 t/m 23 oktober
2022

Programma
Zondag 16 oktober
Vertrek naar Taizé. Vertrektijden
praktische gegevens volgen nog.

Voorbereiding
en

andere

Maandag t/m Zaterdag
08:15 - ochtendgebed,
daarna ontbijt
10:00 - inleiding voor de dag met een broeder van de
gemeenschap, daarna tijd voor bezinning of
gespreksgroepen
12:20 - middaggebed,
daarna maaltijd
14:00 - corvee of gespreksgroepen
17:15 - thee
17:45 - workshops (vanaf dinsdag)
19:00 - avondeten
20:30 - avondgebed,
daarna ontspanning in OYAK, het café van Taizé.
Zondag 23 oktober
Terugreis naar Nederland. Vertrektijden en andere
praktische gegevens volgen nog.
Blijheid en veel vrijheid
Alle programma onderdelen op het corvee na zijn
vrijwillig. Taizé ligt in een mooie omgeving dus je bent
buiten je corvee vrij om te gaan wandelen of om op
het terrein te ontspannen.
Slaapplek
Er zijn slaapzalen, jongens en meiden slapen
gescheiden.

Naar Taizé neem je mee:
Paspoort of identiteitskaart
Ziekenkostenverzekeringsbewijs
Medicijnen met recept als bewijs dat je ze legaal hebt!
Een sporttas (geen koffer) met:
Aantekeningenboekje
Potlood / pen
Een bijbel is niet nodig, wel handig
Slaapzak
Kussensloop
Onderlaken
Regenjas
Kleding (bij voorkeur laagjes over elkaar)
Toiletspullen
Slippers
Handdoek
Spelletjes/boek
Typisch Nederlandse snack om uit te delen.
Een tasje met wat te eten en drinken voor op de
heenreis en geld voor op de terugreis. Verder wat
geld voor eventuele tussendoortjes in Taizé.

Meer Informatie:
http://www.taize.fr/nl of
Nick Everts
pionier@stadskloostergroningen.nl
06 – 13 81 54 70
Wanneer de kosten je tegenhouden om mee te
gaan, dan kunnen we voor max. vijf mensen de prijs
met €100,- verlagen. Schroom niet om hier gebruik
van te maken indien je financiën anders deelname in
de weg zitten.

Informatie- en
kennismakingsavond
8 juni vanaf 17.30
Onder het genot van een maaltijd op de Kraneweg 33
(GSp) maken we met elkaar kennis en delen we
praktische informatie. Aansluitend bezoeken we het
Taizégebed in de Pelstergasthuiskerk (Pelsterstraat
39).
14 september vanaf 17.30
Onder het genot van een maaltijd op de Kraneweg 33
(GSp) maken we (opnieuw) met elkaar kennis en
delen we praktische informatie. Inschrijfformulieren
liggen klaar. Aansluitend bezoeken we het Taizégebed
in de Pelstergasthuiskerk (Pelsterstraat 39).

