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Geloven over grenzen heen
Op de 39e Europese Ont-

moeting van de oecu-

menische Taizégemeen-

schap werd geloofd over 

grenzen van Kerken en 

landen heen. “Dan weet 

je dat je op het goede 

 moment op de goede 

plek bent.”

Uit alle windstreken waren 

ze gekomen: vijftienduizend 

 jongeren en jongvolwassenen 

namen van 28 december tot 1 

januari deel aan de Europese 

Ontmoeting van de oecumeni-

sche Taizégemeenschap. Plaats 

van handeling was dit keer 

Riga, nadat de ‘Pelgrimage van 

Vertrouwen op Aarde’ de afge-

lopen jaren onder meer Valen-

cia, Rome en ook Brussel (2008) 

en Rotterdam (2010) aandeed.

Dat de hoofdstad van Letland 

het decor zou gaan vormen, 

verbaasde aanvankelijk de 

 lokale kerkleiders. Taizé-prior 

broeder Alois herinnert zich in 

gesprek met persbureau KNA 

dat zij zich afvroegen of een re-

latief kleine stad als Riga zo’n 

groot evenement zou kunnen 

huisvesten. Zoals bij eerdere 

edities, bleek dat ook nu echter 

geen probleem. Meer dan 90% 

van de rond vijftienduizend 

pelgrims vond uiteindelijk 

 onderdak bij gastgezinnen, 

de overigen in openbare 

 gebouwen.

‘Ontmoeting’

Vier dagen lang kwamen ze 

bijeen voor gebed, workshops 

en ontmoetingen. “Jongeren 

zien op een Taizé-bijeenkomst 

dat ze niet de enigen zijn die 

geloven en ervoor uitkomen”, 

zegt Jacques Grubben. De 

priester van het bisdom Den 

Bosch begeleidde met zijn col-

lega Stefan Schevers een groep 

Nederlandse jongeren naar 

Riga. We spreken hem kort 

voor zijn terugvlucht naar Ne-

derland. Grubben kijkt dank-

baar terug op de reis. “De jon-

geren hebben met volle teugen 

genoten. Bij het afscheid waren 

er mensen in tranen.”

Bijeenkomsten als de Taizé-

ontmoeting zijn belangrijk 

voor de jongeren, denkt hij. 

“Zij kwamen niet voor het 

feest, maar voor de ontmoeting 

met elkaar en met God. Hier 

ontmoeten ze mensen uit ver-

schillende landen die met de-

zelfde problemen worstelen, 

worden ze bemoedigd en ont-

dekken ze de rijkdom van het 

geloof. In een deelgroepje 

kwam de vraag naar voren: 

hoe moet het nu van hieruit 

verder? Een van de jongeren 

antwoordde: door met een 

houding van openheid en 

vreugde, met geduld en met 

aandacht naar de ander toe te 

gaan. De Heer is met ons en zal 

wel tonen hoe we dat moeten 

doen. Dat is bemoedigend en 

toont wegen om het geloof te 

uiten, wat voor jongeren moei-

lijk kan zijn omdat er niet veel 

geloven.”

Op geloofsvlak maakten de 

jongeren het nodige mee 

 tijdens de ontmoeting. “Er wa-

ren ! inke discussies in de deel-

groepen en die liepen soms uit 

op getuigenissen waaruit bleek 

dat ze geraakt waren. In onze 

groep waren twee Syrische 

vluchtelingen mee, katholieken 

uit Homs. Een van hen zei: als 

we die openheid naar elkaar 

hebben, laten we elkaar dan 

omarmen. En dat hebben we 

gedaan. Het was een prachtig 

moment, iets dat jongeren 

spontaan doen vanuit hun 

 geraaktheid.”

‘Verjonging in de Kerk’

Behalve de jongeren zelf 

 kunnen ook de verschillende 

 Nederlandse Kerken en ge-

loofsgemeenschappen pro" jt 

hebben van de ervaringen van 

Riga, vertelt Grubben. “De 

openheid van de jongeren, het 

naar buiten treden met de er-

varingen die zij hebben opge-

daan, er over getuigen binnen 

hun kerk, dat kan vruchtbaar 

zijn. Het laat een vitaliteit zien 

die ook ouderen zal aanspre-

ken. Als zij zien dat er ook 

 verjonging is in de Kerk, geeft 

hun dat hoop.”

De eenheid die hij zag onder 

christelijke jongeren van 

 verschillende gezindten en 

 nationaliteiten “stimuleert en 

motiveert” ook Grubben in zijn 

werk in een fusieparochie in 

Boxtel. “Op 15 januari hebben 

wij een Mis met alle dorpsge-

meenschappen. Daar ga ik 

 getuigen over de ervaring 

van Taizé.”

Hoogtepunten

De Taizé-ontmoeting in Riga 

stond in het teken van de hoop. 

Jacques Grubben neemt “de 

hoop op eenheid onder de 

christenen” mee terug, “tussen 

de verschillende Kerken en 

tussen Oost en West”. Dat leeft 

in Letland sowieso sterk, ver-

telt hij. “De oecumene is hier 

veel intensiever. Binnen het 

mogelijke viert men samen 

en lutherse, baptistische, 

 orthodoxe en katholieke bis-

schoppen zaten tijdens de ont-

moeting gebroederlijk naast 

 elkaar. Ook neem ik de hoop 

mee dat de jongeren hun ge-

loof in hun kerk en naar hun 

vrienden en vriendinnen 

 zullen uitdragen.”

Een hoogtepunt voor Grubben 

was het avondgebed op 30 

 december. “Dat was heel in-

drukwekkend. De sfeer was zo 

sereen. Je voelde dat iedereen 

met zijn hart zong, het was 

echt een bijeenkomst in de 

Geest. De stilte, die altijd bij 

Taizégebeden hoort, is er dan 

ook echt. En een tweede hoog-

tepunt was de Mis die wij op 

zondag vierden met een tiental 

priesters en kardinaal Jozef De 

Kesel. Op zulke momenten 

weet je dat je op het goede 

 moment op de goede plek 

bent.” (PD)

renden zijn het solistenensemble ‘Can-

tores Martini’ onder leiding van 

 Domcantor Remco de Graas en David 

van Ooijen, luit. Aanvang: 15.30 uur. 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Info: www.zaterdagmiddagmuziek.nl

Orthodoxe liederen

Maastricht, zo 15 jan

Het Gemengd Slavisch-Byzantijns zan-

gensemble Capella Droezjba uit Kerk-

rade zingt à capella o.l.v. Françoise 

Aarts-Thissen in de Koepelkerk (Heer-

derweg 1) van 10.30 tot 11.45 uur.

Info: (043) 310 19 90

Zangweekend oude sacrale muziek

Utrecht, do 19 t/m zo 22 jan

De Franse zanger Jean Christophe 

Candau zal de deelnemers binnenlei-

den in het zingend bidden, om zo het 

mysterie van Gods aanwezigheid in de 

schoonheid van de sacrale muziek 

te ontdekken. Iedereen met enige koor-

ervaring is welkom in het Thomas a 

Kempis Leerhuis (Broerestraat 12). 

Info/opgave: www.gerardusmajella.nl

Elisabeth van de Drie-eenheid

Rotterdam, za 21 jan

Lezing over de spiritualiteit van Elisa-

beth van de Drie-eenheid door mgr. 

Joris Schröder bij de Karmelgemeen-

schap Sint-Jozef. Aanvang 14.00 uur, 

inloop vanaf 13.30 uur. Locatie: Pasto-

rie Sint-Lambertuskerk (Ho! aan 121). 

Info/opgave: (06) 20 96 16 62

VivaldiDag

Utrecht, za 21 jan en Amsterdam, zo 22 jan

Tijdens dit eendaagse minifestival zijn 

er concerten van Collegium 1704, Eu-

ropa Galante en Benjamin Alard - stuk 

voor stuk gewijd aan de muziek van 

Vivaldi. Op 21 januari in TivoliVreden-

burg in Utrecht (Vredenburgkade 11) 

en op 22 januari in Muziekgebouw aan 

’t IJ in Amsterdam (Piet Heinkade 1).

Info: www.oudemuziek.nl.

Bijbelsessies

Retie (B), v.a. ma 23 jan

Zes bijbelsessies rond het thema 

 ‘Jozef... Een Messiaanse verwachting 

en gids op onze levensweg’ door Jean-

ne Vercauteren-Vandekeybus en pater 

 Nicolaas Gorts o.praem. Steeds 14.00 

tot 17.00 uur. Locatie: parochiecentrum 

De Mantel (Markt 7). Vrije bijdrage.                                                                       

Info/opgave (voor 16 jan): nicolaasgorts@

hotmail.com, (0032) (0)14/37.82.65

Avondgebed tijdens de Europese Ontmoeting van de Taizégemeenschap in Riga. “De sfeer was zo sereen. Je voelde dat 

iedereen met zijn hart zong, het was echt een bijeenkomst in de Geest”, zegt Jacques Grubben, die er bij was.
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