Taizé-viering in de Koepelkerk in Hoorn
op zondagavond 8 november
met medewerking van zangkwartet Anima Mea

Op zondagavond 8 november a.s. organiseert Taizé Westfriesland weer een
viering in de Koepelkerk in Hoorn. met inachtneming van de regels en
richtlijnen van het RIVM en die van het bisdom.
De viering zal dit keer gehouden worden in de kerk, zodat bezoekers op ruime afstand van
elkaar kunnen zitten. Omdat actief meezingen nog niet is toegestaan zal het bekende Hoornse
zangkwartet Anima Mea de liederen van ten gehore brengen.
Zoals bij alle vieringen worden de contactgegevens van bezoekers geregistreerd. Je kunt je
van te voren aanmelden per email bij taizewestfriesland@gmail.com of je bij binnenkomst
registreren. De gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
De viering begin om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is de kerk open.
Andere bijzonderheid is dat, naast het
bekende decor met de oranje vlammen,
ook een nieuw tableau gepresenteerd
zal worden naar geïnspireerd op de
nieuwe decoratie in de Verzieningskerk
van Taizé (Frankrijk)
Dit zal bestaan uit gekleurde vierkanten
die de diversiteit van de mensen en van
de hele schepping symboliseren.
De viering zelf zal zoals gebruikelijk een
meditatief karakter hebben. Taizéliederen worden afgewisseld met stiltes
en korte teksten. Een oase van rust en
bezinning in een hectische wereld. Er is,
zoals altijd live muzikale begeleiding.
Vóór en na de viering zijn we stil in onszelf. Er is, in verband met Covid-19 geen thee achteraf,
wel gelegenheid voor kort ontmoeten op afstand bij het naar buiten gaan.
Voel je je aangesproken door Taizé Westfriesland? Kom erbij!
Taizé Westfriesland bestaat sinds 2015 en twee à drie keer per jaar verzorgen we een viering,
afwisselend in de RK Koepelkerk in Hoorn en de PKN-kerk in Westwoud. De werkgroep kent wat
verloop en heeft daarom behoefte aan nieuwe aanwas.
Interesse of meer weten?
Stuur een email naar taizewestfriesland@gmail.com en we nemen contact met je op.
Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van een klein uur, met weinig gesproken
woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf
naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je
angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie
en korte gebeden.
Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal
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vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een
gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil
verlangen.
Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de broedergemeenschap jaarlijks vele
duizenden mensen ontvangt, meest oecumenisch ingestelde jongeren. De geschiedenis van
Taizé begint in de jaren 40 van de vorige eeuw toen frère Roger neerstreek in Taizé en de
broedergemeenschap stichtte. Vandaag de dag zijn er zo’n 100 broeders uit 30 landen.
Taizé biedt veel mogelijkheden om inspiratie op te doen. Bezoekers – meest jongeren - komen
uit alle werelddelen en nemen deel aan de vieringen, de workshops en de ontmoetingen.
Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een steeds wisselende stad.
Mede i.v.m. de ontwikkelingen rond Covid-19: Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige
Facebookpagina en op de website www.taizewestfiesland.nl
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