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Beste freonen en stipers van Nijkleaster,
In deze nieuwsbrief willen we u graag van harte uitnodigen voor twee bijzondere
momenten aan het begin van het nieuwe jaar. Op 18 maart komt Rosaliene Israël
met ons van gedachten wisselen over kloosters en gemeenschapsvorming. Daarnaast
hebben we een bijzonder programma in de periode richting Pasen. We vinden het
fijn om u te begroeten in Jorwert om met ons mee te vieren in stilte, bezinning en
verbinding.

Zaterdag 18 maart –
Over klooster en gemeenschapsvorming
Niet alleen in Nederland waait er een nieuwe wind als het
gaat om nieuwe kloosters en gemeenschapsvorming. Onder
de term New Monasticism, nieuwe kloosterbeweging,
ontspruiten overal in de Westerse wereld nieuwe vormen van
kloosterleven. In Nederland zijn er al diverse nieuwe
kloosters actief zoals Gemeenschap de Hooge Berkt,
Stadsklooster Arnhem, Ki Tov in Utrecht, Kleiklooster en
Gemeenschap Oudezijds 100 in Amsterdam De Wonne in
Enschede. Nijkleaster is nu ook een proces van verdere kloostervorming begonnen.
We bezinnen ons op de vraag op welke manieren diverse mensen betrokken kunnen
zijn bij Nijkleaster, van vaste bewoning tot kloosterling thuis in de eigen woning.
Rosaliene Israël zal ons op deze dag inleiden in de wereld van nieuwe monastieke
gemeenschapsvorming én zal ons ook uitdagen als het gaat om de weg van

Nijkleaster. Rosaliene woont zelf in Communiteit Spe Gaudentes dat de kern vormt
van Gemeenschap Oudezijds 100 in Amsterdam. Bovendien doet zij een
promotieonderzoek naar christelijke leefgemeenschappen. Zij kan ons op dit gebied
informeren en bevragen.
Natuurlijk doen we dit in het ritme van een kleasterdag met ook een ochtendgebed,
kleastermaaltijd en kleasterkuier.
Aanmelden

De veertigdagentijd en Pasen bij Nijkleaster
Aswoensdag
Aswoensdag markeert het begin van de veertigdagentijd. In
Nijkleaster hebben we zoals alle woensdagen onze kleaster
ochtend. Wie een Aswoensdag viering op avond wil
bezoeken, is welkom in de katholieke Sint Martinuskerk in
Sneek. Onze gastvoorganger Sytze Ypma gaat daar voor,
samen met pastoor Peter van der Weide.
Woensdag 1 maart
Aswoensdag kleasterochtend om 09.30 uur te Jorwert
Aswoensdagviering 19.00 uur in de Sint Martinuskerk, Singel 61, Sneek
Vieren en vasten
Donderdagavond 9, 16, 23, 30 maart, 6 en 13 april van 18:00 – 19:30 uur
In de veertigdagentijd is er iedere donderdagavond 'Vieren en vasten'. Na een viering
in de kerk eten we samen een eenvoudige maaltijd. Vieren en vasten zijn twee
manieren om aandacht te geven aan de weg naar Pasen. Een derde manier is extra
ruimte maken voor wie zorg of aandacht nodig heeft. Daarom zoeken we met elkaar
een goed doel om financieel te ondersteunen.
Je bent tot en met Witte Donderdag van harte welkom op één of meerdere
donderdagen; opgave is niet nodig.
Goede vrijdag
Op Goede Vrijdag is er een ingetogen viering rondom het kruis.
Vrijdagavond 14 april om 19.30 uur, Redbadtsjerke Jorwert
Onder leiding van Hinne Wagenaar, pionierpredikant
Stille Zaterdag
Zaterdag 15 april 2017
Een stille dag tussen Goede Vrijdag en Pasen in. We denken terug aan de dagen vlak
na Christus' dood. In het kerkelijk leven heerst stilte, in afwachting van het Paasfeest.
Op deze dag van wachten en verwachten staan we stil bij het lijden van Christus, het
lijden in de wereld en het lijden in ons eigen leven. We luisteren naar teksten, zijn

stil, wandelen en delen onze gebeden, gedachten en gevoelens.
Onder leiding van Saskia Leene, kleasterpastor.
Aanmelden
Paasochtend, 6.00 en 9.30 uur
Zondag 16 april
Op dit vroege tijdstip is er een Paaswake met een paasvuur buiten bij de kerk, een
viering, een feestelijk Paasontbijt en daarna een vroege wandeltocht.
Om 9.30 is er aansluitend een Paasviering in de kerk van Jorwert.
Je bent van harte welkom op Paasmorgen. Opgave is niet nodig.

De iene foet foar de oare

De ene voet voor de andere

Jo helje my út myn feilichheid,
God, jo wolle mei my op wei
nei wa’t ik bin yn jo stoutste
dreamen.

U haalt mij uit mijn veiligheid,
God, u wilt met mij op weg
naar wie ik ben in uw stoutste
dromen.

Gean mei my dizze wei nei
wier libjen. Sa’t jo ek geane
mei dyjinge foar wa’t it thús
gjin libben mear wie en dy’t no
op ’e flecht binne. Sy langje
likegoed nei neat oars
as nei it wiere libben.

Ga met mij deze weg naar
echt leven. Zoals u ook gaat
met hen voor wie het thuis
geen leven was en die nu
op de vlucht zijn. Ook zij
verlangen naar niets anders
dan naar echt leven.

Wês mei ús allegear.

Wees met ons allen.

Namens het hele Nijkleasterteam,

Uit: Gedachten & gebeden voor de
veertigdagentijd in het voetspoor van
Dag Hammarskjöld

(Hinne Wagenaar, pionierpredikant
voor Nijkleaster)
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