Europese Taizéontmoeting Rostock

www.taize.ijd.be

27 december 2022 - 2 januari 2023

Een unieke kans om tijdens kerst en nieuwjaar de
gastvrijheid te ervaren van de lokale bevolking,
nieuwe mensen van over heel Europa te leren
kennen en de aanwezigheid van God te ervaren
in een stad waar mensen van verschillende
tradities, culturen en religies samenleven. Ga
met ons mee van 27 december 2022 tot en met
2 januari 2023.
www.taizerostock.ijd.be

“De sfeer, de gezangen,
het evangelie, de stilte
en de gebeden
brengen je meteen
naar de kern van het geloof:
het vertrouwen dat God
met je mee gaat,
dat je met Hem aan je zijde
niet bang moet zijn.
Is het niet dit vertrouwen,
deze innerlijke rust,
waar zovelen in deze tijd
naar dorsten?”

IJD HASSELT
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
ijdhasselt@ijd.be
www.hasselt.ijd.be
011 24 90 30
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Taizé is een Frans dorpje in het zuiden van
Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger
in 1940 een internationale, oecumenische
gemeenschap. Sinds het einde van de
jaren vijftig vinden duizenden jongeren uit
vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen
er deel aan de dagelijkse gebedstijden en
de internationale ontmoetingen rond Bijbel
en cultuur. In verbondenheid met de gemeenschap van
een honderdtal broeders en met de duizenden gasten,
wordt er op verschillende plaatsen in de wereld in
dezelfde geest gebeden en gezongen. Zo ook in het
bisdom Hasselt, waar je regelmatig op verschillende
plaatsen kan mee zingen, vieren en bidden.
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Concreet:
We zingen samen verschillende liederen, met een
korte tekst, die we regelmatig herhalen. We lezen
een Bijbelverhaal en bezinnen hierover in een intens
stiltemoment. Nadien zingen we onze vreugde weer
uit. We nemen de tijd voor al-dan-niet vrije voorbede.
Achteraf is er altijd nog kans om elkaar te ontmoeten
en wat na te praten.
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BIlzen
Decanale kerk, op de Markt
Eerste zaterdag van de maand
van 19.00 u. tot 19.45 u.
(inzingen vanaf 18.30 u.)
(vrijblijvend gaan we nadien iets drinken)
2022: 03/09, 08/10, 05/11, 03/12
2023: 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 06/05, 10/06
Meer info:
Sven Thoelen,sventhoelen@gmail.com
Veerle Driessen, 0479 67 33 69
Maandelijks een uitnoding per mail?
Stuur een mailtje naar Sven Thoelen.

Genk
Sint-Jozefkerk, Hoevenzavel
Zaterdagavond om 19.30 u.
2022: 15/10, 19/11*, 17/12
2023: 22/02*, 29/03, 10/04*
*Om 18.30u tijdens de gewone avondviering.
In de maanden dat er geen apart Taizé-gebed is,
zal er 1x per maand een viering met Taizé-liederen
gehouden worden.

Meer info:
Bert Lochy, bert.lochy@hotmail.be
“De melodie van de Taize gezangen is
meestal zeer eenvoudig. Na een aantal
herhalingen, kan de tekst van het
refrein je helemaal doordringen.”

Sint-Truiden
Kapel van de Clarissen, Diesterstraat 66
Elke tweede zaterdag van de maand om 20.00 u.
(inzingen vanaf 19.45 u.)
2022: 10/09, 08/10, 12/11, 10/12
2023: 14/01, 11/02, 11/03, 15/04, 13/05, 10/06
Meer info:
Sam Goyvaerts, 0494 46 59 56,
samuel.goyvaerts@gmail.com
taizesinttruiden.weebly.com
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