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'Nijkleaster-brief: Help ons klussen!'

Jorwert, eind juni 2014.

Aan alle donateurs, vrienden en relaties van Nijkleaster,

Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat de verbouwing van de Jorwerter kerk is begonnen op
maandag 23 juni. De actie 'Help ons bouwen' voor de Verdieping heeft ruwweg € 80.000
opgeleverd. Daar moet nog € 20.000 bij, maar het bestuur van Nijkleaster heeft al besloten om de
verbouwing te laten doorgaan. In deze klus-brief vragen wij u: 'Help ons klussen'.
Om subsidie te krijgen van Europa en de Provincie Fryslân (die al eerder was toegekend) moet er
ook altijd voor een deel vrijwilligerswerk verricht worden. We hebben dus vrijwilligers nodig die
willen helpen met het schilderwerk. Een professionele schilder voert het definitieve schilderwerk
uit, wij vragen vrijwilligers voor het schuren, afkrabben en grondverven. In de periode van 24
juli tot 9 augustus wordt er elke ochtend geschuurd, gekrabd en geschilderd in de Jorwerter kerk.
Wij roepen u op om mee te doen aan deze klus, want er moet veel gebeuren. U kunt in deze
periode elke ochtend om 9.00 (tot 13.00 uur)in de kerk terecht. Materiaal en begeleiding zijn
aanwezig.
U kunt op de bonnefooi komen of, nog beter, u opgeven bij Teake Posthuma (lid van de
kleasterried van Nijkleaster) Dan kan hij een rooster maken. 4 mensen per ochtend zou al heel
mooi zijn. Mathieu vd Boogaard uit Jorwert coördineert het werk.
Periode:
Opgave:
Info:

donderdag 24 juli - zaterdag 9 augustus
Teake Posthuma, (058-2551355 / teake.posthuma@hetnet.nl).
www.nijkleaster.nl of https://www.facebook.com/nijkleaster.jorwert

Bij voorbaat veel dank en tot ziens in de kerk,

Henk Kroes (voorzitter)

Hinne Wagenaar (pionier-predikant)
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'Nijkleaster-brief: help ús mei it fervjen'
Jorwert, ein juny 2014.

Oan alle stipers, freonen en relaasjes fan Nijkleaster,

Wy binne bliid dat wy jo fertelle kinne dat de ferbouwing fan de tsjerke fan Jorwert begûn is op
moandei 23 juny. De aksje 'Help ús bouwen' foar de Ferdjipping hat rûchwei € 80.000 oplevere.
Der moat noch €20.000 by, mar it bestjoer fan Nijkleaster hat al besletten om de ferbouwing
trochgean te litten. No freegje wy jo oft jo ús helpe wolle mei it fervjen.
Foar de subsydzje fan Europa en de Provinsje Fryslân (dy't wy earder al tasein krigen hienen)
moat der ek altyd foar in part sels wurk dien wurde. Wy hawwe dus frijwilligers nedich dy't ús
helpe. In profesjonele ferver docht alle definitive skilderwurk, mar wy wurde frege om it
tariedende wurk te dwaan (skuorje en grûnje). Yn de perioade fan 24 july oant 9 augustus wurdt
der eltse moarn wurke yn de Jorwerter tsjerke. Wy roppe jo op om mei te dwaan oan dizze put
wurk, want der moat in soad gebeure. Jo kinne yn dizze perioade eltse moarn yn tsjerke teplak
om 9.00 (oant 13.00 oere). Jo krije materiaal en begelieding!
Jo kinne op de bonnefoai komme, mar better kinne jo jo opjaan by Teake Posthuma (lid fan de
kleasterried fan Nijkleaster) Dan kin hy in roaster meitsje. Fjouwer minsken op in moarn soe
moai wêze. Mathieu vd Boogaard út Jorwert koördinearret it wurk sels.
Perioade:
Opjefte:
Ynfo:

tongersdei 24 july - sneon 9 augustus
Teake Posthuma, (058-2551355 / teake.posthuma@hetnet.nl).
www.nijkleaster.nl of https://www.facebook.com/nijkleaster.jorwert

Mei in hertlike groetnis en wa wit: oant sjen yn tsjerke!

Henk Kroes (foarsitter)

Hinne Wagenaar (pionier-dûmny)

