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Taizé: een pelgrimstocht van
vertrouwen
maandag 4 december 2017
Locatie Titus Brandsmalyceum van Het Hooghuis in Oss gaat jaarlijks tijdens
Hemelvaart met leerlingen uit 4 havo en vwo naar Taizé. Dit is een christelijke
broedergemeenschap in Bourgogne die zich richt op jongeren.
Docenten Jos de Ridder en Bianca Coenen vertellen erover: ‘Samen met zo’n 3.000 jongeren
van over de hele wereld draaien we een week mee in de gemeenschap. Dit houdt in dat je drie
keer per dag de gebedsviering bijwoont en twee keer per dag een gespreksgroep, maar ook
dat je meehelpt koken en afwassen. Je zet je eigen tentje op, het is een week back to basic en
je ervaart het geluk van de regelmaat. Tijdens de diensten zit je op de grond en tijdens de
eenvoudige maaltijd op een bankje. Dan pas merk je dat je eigenlijk niet zoveel nodig hebt. ‘s
Avonds na de late dienst kun je gezelligheid opzoeken bij Oyak, een ontmoetingsplek. Taizé
heeft iets magisch. Je leert over het vertrouwen wat je in mensen kunt hebben en wat mensen
jou (terug)geven. Een soort pelgrimstocht van vertrouwen.’
Leerling Daphne (16 jaar, 5 vwo) vult aan: ‘Het leukste van de week vond ik het afwassen met
z’n allen, al kun je het beter een watergevecht noemen. En het eten uitdelen is leuk, al die
verschillende jongeren die voorbijkomen. Iedereen is lief voor elkaar en je mag er zijn wie je
bent. Je hebt het samen gezellig zonder school en zonder kopjes koffie. Gewoon zitten op een
heuvel in het gras. Voor Taizé had ik ook wel vertrouwen in mensen, maar ik vraag me weleens
af of je het vertrouwen terugkrijgt. Daar was er van die twijfel geen sprake, ik kon over álles
praten. En je leert veel over andere landen, zo sprak ik direct na aankomst iemand uit Canada.’
Jos: ‘Als begeleider vind ik het mooi om te zien dat leerlingen naar aanleiding van de
gespreksgroepen durven te zeggen waar ze tegenaan lopen in het leven. Een paar dagen
intensief met elkaar optrekken resulteert in het delen van kwetsbare verhalen, ik verbaas me
over de openheid. We proberen ieder jaar ook een gesprek te regelen tussen onze leerlingen
en een Nederlandse broeder. De vragen van leerlingen variëren dan van “Wie kookt hier?” tot
“Missen jullie de vrouwen niet?”. Verder ervaren ze de stilte, zowel in de vieringen als bij
reflectieopdrachten. Niets doen leert je veel over jezelf. Even weg van de ratrace met
schoolresultaten, sociale omgeving, social media, bijbaantjes, etc. Telefoons gaan als vanzelf
uit, terwijl dit niet eens verplicht is.’
Zowel Daphne als Bianca is niet gelovig. ‘Het is meer dan geloof, want geloof is maar een klein
onderdeel. Het is een gevoel wat je overkomt, je moet het meemaken. Als je gaat en je vindt
het niks, dan heb je niks verloren. Maar vind je het wel wat, dan heb je er je hele leven wat aan.
Ik ging er met zes vrienden naartoe en kwam met 32 vrienden terug.’, vertelt Daphne. Jos vult
aan: ‘Je krijgt er meer begrip en respect. We zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Verder past het
perfect bij de waarden van Carmel: persoonsvorming en socialisatie. Een leerzame
bijkomstigheid is dat iedereen Engels spreekt en je allerlei internationale contacten legt. Bij
uitstek een reis die alles raakt!’
Wil je met jouw Carmelschool ook mee naar Taizé tijdens Hemelvaart of wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact op met Bianca Coenen, via b.coenen@hethooghuis.nl.
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