Jorwert, stille week 2018

Aan allen verbonden aan Nijkleaster,
We bereiden ons bij Nijkleaster voor op het Paasfeest. Dit jaar is er, naast de aankondiging van de
activiteiten in de Stille Week en Pasen, een bijzondere reden om deze nieuwsbrief te versturen.
Op zaterdagavond wordt de Verwondering Paasdienst uitgezonden vanuit Nijkleaster. Wij nodigen
u van harte uit om de dienst via de TV mee te beleven, of later via de sociale media (in levende
lijve kan niet meer, de dienst werd op 25 maart opgenomen):
Stille Zaterdag 31 maart om 23.30 uur bij de NCRV op NPO 2
In de aankondiging op de website staat het volgende:
‘Met de overgang van Stille Zaterdag naar Eerste Paasdag komt de NCRV met een bijzondere
Paasviering uit Nijkleaster in Jorwert. Thema van deze viering is ‘Uit de doeken’, voorganger is
Hinne Wagenaar. Muziek wordt verzorgd door Hindrik van der Meer en Tori Kelly. Nijkleaster is
een pioniersplek van de Protestantse Kerk, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie
en gesprek, stilte en wandeling.
In een meditatieve viering stelt predikant Hinne Wagenaar de vraag hoe wij vrij kunnen worden en
elkaar in het licht van het Paasverhaal kunnen bevrijden. Tijdens de viering klinkt er in de
prachtige kerk van Jorwert muziek uit de traditie van Taizé, Iona en liederen uit de gemeenschap
van Nijkleaster zelf. Het licht van de Paaskaars wordt binnengebracht om in afwachting van de
morgen de nacht te verlichten. Voorafgaand aan de viering gaat Annemiek Schrijver met ds. Hinne
Wagenaar én met enkele gasten in gesprek.’
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van Nijkleaster.
Een goede week toegewenst!

Henk kroes, voorzitter van Nijkleaster

Programma van de Goede Week en Pasen bij Nijkleaster
(in samenwerking met de kerkelijke gemeente Westerwert-Mantgum)

Witte donderdag: Het laatste avondmaal
Op de wijze van Vieren en Vasten beginnen we met een kort moment in de kerk. Daarna delen we
Brood en Wijn en ook (zoals elke week) Soep en Brood in de voorkerk (Commissie vieren en
vasten/ ds. Hinne Wagenaar. Jorwert, 29 maart. 18.00 – 19.30)

Goede vrijdag: Het lijden en sterven van Christus
Een ingetogen dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Aan het slot van de
dienst kunnen we een kruis-hulde brengen door een scherf bij het kruis te leggen of een kaarsje te
branden (Jorwert, 30 maart. 19.30 – 20.30/ds. Willemien Keuning).

Stille Zaterdagmorgen Kuier
Op stille zaterdag organiseert Nijkleaster een extra kleasterkuier. Op de dag van afwachten, tussen
Goede Vrijdag en het Paasfeest in, ruimte om te verstillen, om naar buiten te gaan, om elkaar te
ontmoeten. Net als op de gewone kleasterochtend beginnen we om 9:30 met het ochtendgebed
en besluiten we met het delen van onze lunch. Wees welkom! (Jorwert, 31 maart. 09.30 –12.30/
o.l.v. ds. Saskia Leene en stagiaire Saakje Hoekstra).

De Verwondering Paasviering vanuit Nijkleaster
Stille Zaterdag 31 maart om 23.30 uur bij de NCRV op NPO 2.

Paaszondag
(dit jaar geen Paasochtend-wake om
06.00)
07.30 Paas-kuier (o.l.v. Sietske Visser)
08.30 Paasontbijt
09.30 Paasviering (en doopdienst)
(Jorwert, zondag 1 april. Vanaf 07.30/
ds. Hinne Wagenaar)

