Samen naar Taizé
Een avontuur voor zoekende jongeren

Van
zondag
30 juli tot
en met
Zondag
6 augustus 2017
Sinds enkele tientallen jaren komen er tijdens elke
vakantieweek duizenden jongeren uit alle delen
van de wereld naar Taizé, een klein dorpje in het
zuiden van Bourgondië, hartje Frankrijk. Rond de
oecumenische en internationale broedergemeenschap delen ze er gedurende enkele dagen hun
zoektocht, hun vragen, hun verwachtingen, hun
dromen, hun hoop, hun zoekend geloof.
Ben je minstens 15 jaar, en heb je zin om mee te
gaan? Dat kan. En het wordt zeker een onvergetelijke ervaring!

Er zijn meer jongeren zoals jij en ik …
Jongeren,
die bij elkaar willen gaan zitten
en met elkaar willen delen
wat hen bezig houdt in het leven.

Jongeren
die
hun zoekend
geloof
samen met
anderen willen uitzingen.
Want dat doe je in Taizé:

een weg zoeken voor je leven
andere jongeren ontmoeten
in vertrouwen je zoektocht delen
met andere jongeren
en deze in gebed aan God toevertrouwen

Wat praktische informatie:
•

•
•
•
•
•

•

Kostprijs voor jongeren (<30 jaar) bedraagt 125
Euro (reis en verblijf in Taizé inbegrepen. Voor
volwassen, ca. 50 EUR extra.
vertrek: zondag 30 juli in de ochtend
thuiskomst: zondag 6 augustus ‘s avonds laat
verblijf in eigen tenten of in barakken, kosten in
de prijs inbegrepen
Mogelijkheid tot verblijf in gites, kosten niet in
de prijs inbegrepen
voor uitgebreide informatie kan je terecht op
http://www.taize.fr/nl (je kan er ook een video
bekijken)
wie inschrijft krijgt enkele weken voor de reis alle
nodige verdere informatie.

Inschrijvingsstrook
Naam:
Adres:

Tel:
E-mailadres:
gaat mee naar Taizé van zondag 30 juli tot zondag 6
augustus 2017
en stort daarvoor ten laatste op 10 juli 125 Euro op rekeningnummer
van Sven Bosmans, met vermelding van je naam +
‘inschrijving Taizé 2017’
Je kan deze inschrijvingsstrook bezorgen aan pastoor
Sven, Warandestraat 24, 1770 Liedekerke, of mailen
naar Sven@kruikmeander.be
De Taizé-reis is een initiatief van de Federatie Liedekerke
Meer info: pastoor Sven: 0494/87.23.58
Anneliese D’haeseleer: 0472/77.45.30

