Taizéviering

Heilige Geest,
Geest van vertroosting
Wanneer wij in Uw aanwezigheid verblijven,
stil en in vrede,
dan zijn wij begonnen met bidden.
U begrijpt alles van ons,
en soms kan een enkele zucht al een gebed zijn.

De Taizévieringen vinden plaats elke 4e dinsdag van
de maand behalve in juli, augustus en december
in de H. Geestkerk,
Florence Nightingalestraat 2, Brunssum
van 19.30 tot 20.30 uur.

Kijk voor meer informatie op:
www.katholiekbrunssum.nl

Frère Roger

Taizéviering in Brunssum

Taizé, een dorp in Frankrijk

Iedere 4e dinsdag van de maand

Tijdens de Tweede Wereldoorlog trok een Zwitserse

(behalve in juli, augustus en december) wordt in de

broeder, Roger Schutz, zich terug in Taizé, een dorp in

H. Geestkerk, in Brunssum-Noord een Taizéviering

Frankrijk in de buurt van Dijon. Hij vond dat hij mensen

gehouden.

moest bijstaan die hulp nodig hadden. In zijn huis ving

Kenmerkend voor deze viering zijn korte lezingen en

hij vluchtelingen op, vooral Joden. In 1944 ving hij

gebeden, meditatieve liederen en momenten van stilte.

samen met een aantal broeders ook Duitse gevangenen

De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en
worden vaak herhaald.

Taizé over de hele wereld

op en kinderen die door de oorlog hun familie kwijt
waren geraakt.

De vieringen, die over de hele wereld worden
gehouden, zijn gebaseerd op de vieringen in Taizé.

Vanaf 1966 vinden de eerste internationale

Liedbundels zijn aanwezig.

jongerenontmoetingen plaats in Taizé. In de loop van
de jaren komen er steeds meer jongeren, maar ook
ouderen naar Taizé.
In 1949 leidde dit tot het stichten van een

Men neemt er deel aan workshops, uitwisselingen in

geloofsgemeenschap, eerst alleen van protestantse

gespreksgroepen, bezinningsmomenten en gebeden.

broeders maar later sloten ook katholieken zich aan.
De gemeenschap van Taizé telt nu een honderdtal

gezongen en is er tijd voor momenten van meditatieve

broeders, katholiek en van verschillende protestantse

stilte.

De aanvang is 19.30 uur en na afloop is er gelegenheid

afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar

om koffie of thee te drinken.

bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van

U bent van harte uitgenodigd.

Tijdens het gemeenschappelijk gebed wordt er

gemeenschap’, een concreet teken van verzoening
tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

Om dit gemeenschappelijk gebed voort te zetten,
worden overal op de wereld Taizévieringen gehouden
waarbij ook korte lezingen, gebeden, meditatieve
liederen en momenten van stilte centraal staan.

