Jongerenreis naar Taizé (Fr.)
zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei 2016

Anna Paulowna, februari 2016
Hallo allemaal.
Dit voorjaar gaan we regionaal naarTaizé. Wat is Taizé zul je misschien zeggen? Taizé is een
internationale, oecumenische gemeenschap in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk). Deze
gemeenschap ontvangt per jaar duizenden jongeren van over de hele wereld die een week
meeleven met de broeders. Sommigen van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook
jongeren die er verhalen over horen en het wel eens mee willen maken. Iedereen is welkom!
Dat is het fijne van Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand
terecht.
Een van de jongeren, die al vaker mee is geweest, heeft een informatiefilmpje gemaakt over
de reis. Hij laat verschillende jongeren aan het woord over Taizé. Je kunt dit bekijken op
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=SkuGi0ShW_4
•

Vertrek zaterdag 30 april 2016 - Terugkomst zondag 8 mei 2016

De kosten:
• € 195,-- voor deelnemers t/m 29 jaar (€ 270,-- voor begeleiders en jongeren ouder dan
29 jaar).
Dit is incl. de kennismakingsmiddag, de heen- en terugreis naar Taizé, het verblijf en het
programma in Taizé, alle maaltijden, het ontbijt bij terugkomst en de speciale Taizéreünie.
Op donderdag 25 februari is er een informatiebijeenkomst in de pastorie van de Heilig Hart
parochie, Middenweg 541 in Heerhugowaard De Noord. Het begint om 19.30 uur. Wij willen
jullie hier graag voor uitnodigen. Er komen ook jongeren die al eerder zijn meegeweest,
zodat je daar je vragen aan kunt stellen. Ook ligt er een speciaal informatiepakketje voor je
klaar. Er is vervoer vanuit Anna Paulowna: om 19.00 uur vertrekken we vanuit de
Spoorbuurtkerk. Wil je je wel even opgeven als je mee wilt rijden? (Dit i.v.m. het regelen van
vervoer.)
Informatie over de reis kun je vinden op de website www.taizereisdekenaatalkmaar.nl Je
kunt je voor de reis aanmelden via het aanmeldingsformulier dat je kunt downloaden op
deze website.
Voor de deelnemers aan de reis is er een kenningsmakingsmiddag op zondag 24 april in
Julianaklooster Heiloo van 14.30 – 20.00 uur (incl. broodmaaltijd).
We hopen dat je gezellig met ons meegaat!
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