
Seizoensafsluiting van Wake up!!! together, de Taizéreünie  
en overvliegmoment van Hi5spirit en YoungSeven 

Een echte meltingpot zou je het zomerfeest van Wake up!!! together kunnen noemen. Zo’n 30 
jongeren vonden hun weg naar het Julianaklooster in Heiloo. Jongeren van de 16+groep Wake up!!! 
together  en de jongeren die dit jaar mee waren geweest naar Taizé. Verder waren er jongeren 
vanuit de regionale 12-16 jongerengroepen Hi5spirit en YoungSeven, die inmiddels (bijna) 16 
zijn en dan mogen instromen bij Wake up!!! together. (Het betreft jongerengroepen van de regio’s 
Geestmerambacht en Schagen.) Daarnaast waren er de begeleiders van de Taizéreis, Geeske Leek en 
Henk Schrader; Kaj Bras, die de schilderworkshop begeleidde en kapelaan Jeroen de Wit. En last but 
not least was Agnes Heesbeen er, de keukenprinses van het Julianaklooster, die ons geweldig hielp 
bij al het eet- en drinkgebeuren!  
 
Om 14.00 uur stroomde iedereen binnen en werd er volop bijgekletst onder het genot van koffie, 
thee en heerlijk vers appelgebak mét slagroom! Na welkomstwoord en uitleg van het programma 
ging iedereen in twee groepen uiteen voor de workshops. Het jaarthema van dit jaar is 
barmhartigheid en daar speelden de workshops op in. Eén groep ging gezamenlijk een groot 
schilderij naschilderen: “De zeven werken van barmhartigheid” van Pieter Brueghel-De Jonge. 
Iedereen kreeg een klein 
schilderdoekje van 20 x 20 cm 
en schilderde een stukje van 
het schilderij, zonder nog een 
idee te hebben van het 
geheel.  Sommigen hadden 
het relatief makkelijk, maar 
anderen hadden stukjes die 
best moeilijk waren! Er werd 
superhard gewerkt om het zo 
goed mogelijk te doen. Om 
20.30 uur hadden we – op 
twee na – alle stukjes klaar, 
maar de tijd was écht op en de puzzel moest natuurlijk nog in elkaar worden gezet. Gelukkig hadden 
we daarbij hulp van het echte schilderij. Het geheel was mooi en indrukwekkend, hoewel we een 
beetje moesten zoeken om alle werken van barmhartigheid er goed in terug te vinden  . 



De bibliodramagroep verdiepte zich in de gelijkenis van De verloren zoon (Lucas 15; 11-32). (Een 
keuze die was bepaald door het schilderij van Rembrandt, waarvan een gedeelte zo mooi te zien is op 
de banner van het Heilig Jaar van Barmhartigheid; tevens het jaarthema van ons.) De jongeren 
leefden zich in in de personages van het verhaal en vroegen zich af hoe ontmoetingen tussen 
bepaalde personen nu zouden verlopen. Het proces werd langzaam opgebouwd, waardoor de 
jongeren loskwamen en ook daadwerkelijk hun rol durfden neer te zetten. Het verhaal werd in kleine 
scènes uitgespeeld. Spannend om te doen! 

Er werd serieus gewerkt, maar er was ook ruimte om 
heerlijk te lachen met elkaar. Aan het einde gaven de 
jongeren aan dat het verhaal zo veel dichterbij en 
invoelbaar was geworden en iedereen had het een 
bijzondere, speciale ervaring gevonden! Halverwege de 
middag wisselden de groepen, zodat iedereen beide 
workshops 
kon doen. 
We sloten 
het 

workshopgedeelte af met een korte Taizéviering. Fijn 
om zoveel jongeren in de sfeervolle kloosterkapel 
geraakt te zien worden en van de stiltetijd werd – net 
als in Taizé - opnieuw dankbaar gebruik gemaakt. Na 
de viering mochten we gaan genieten van de 
POTLUCK. Iedereen had lekkere hapjes meegebracht, 
die Agnes voor ons had opgewarmd, gebakken, gemengd en uitgestald tot een heerlijk buffet! Een 
ontspannen, mooie middag, zo aan het einde van het seizoen. Een paar jongeren hielpen na afloop 
nog met opruimen en afwassen. Dat was heel fijn. Om 22.30 uur sloten we de kloosterdeuren achter 
ons. 
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