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Een nieuw seizoen
Het programma van Nijkleaster gaat het hele jaar door, met name de kleaster-kuier
op woensdagochtend. Toch voelt voor veel mensen de maand september - na de
zomervakantie - als het begin van een nieuw seizoen. Dat is bij Nijkleaster niet
anders. Na een tijd van relatieve rust, beginnen de programma's weer volop. Op veel
verschillende manieren biedt Nijkleaster ook dit seizoen stilte, bezinning en
verbinding. We nodigen u van harte uit in Jorwert om dit met ons mee te maken.

Het nieuwe programmaboekje is klaar
We hebben het programma voor 2019/2020
samengevat in een mooi boekje. U kunt dat hier
online lezen. Het boekje is ook gratis verkrijgbaar in
de kerk van Jorwert. Vraag er vooral naar als u
langskomt!
In het boekje leest u meer informatie over onze
kleaster-kuier, kleaster-zaterdagen, Ferbining op
Freed en alle andere programma's die Nijkleaster
biedt om onze bezoekers en gasten de ervaring van
stilte, bezinning en verbinding mee te geven.

Welkom bij Ferbining op Freed!
Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van het week en het
begin van het weekend. Al vanaf het begin is er elke woensdagochtend een
programma bij Nijkleaster.

Nu de Nijkleaster-gemeenschap groter wordt, zijn we
op zoek gegaan naar een ander moment in de week
om elkaar te ontmoeten. Hieruit is Ferbining op
Freed ontstaan. In het winterseizoen sluiten we bij
Nijkleaster de week af met een viering waarin we
samen zingen, luisteren naar een verhaal en
verstillen. De viering begint om 20.30 uur. Na de
viering ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan naar het dorpscafé voor verdere
verbinding.
Op de meeste vrijdagavonden is er voorafgaand aan de viering, tussen 19.30 en 20.15
uur, ook nog een extra programmaonderdeel: samen lezen, mediteren of zingen.
Alle informatie vindt je op https://nijkleaster.frl/ferbining-op-freed/

Korte agenda

Kleaster-kuier

Iedere woensdagochtend, 09.30
uur: kleaster-kuier.
Vrijdag 4 oktober: Eerste 'Ferbining
op Freed'
Zaterdag 19 oktober: kleasterochtend op zaterdag
Zondag 27 oktober, 14.00 uur:
Jaardag Nijkleaster, met de presentatie
van het boek 'Zalige eenvoud' en
mondelinge informatie over de
ontwikkelingen van klooster
Westerhûs. (Uitnodiging volgt)
Zaterdag 16 november, kleasterzaterdag 'Oog in oog' o.l.v. Reinier
Nummerdoor

Wij nodigen u ook nog steeds van harte
uit voor de kleaster-kuier, iedere
woensdagochtend om 09.30 uur in de
kerk van Jorwert. Met een
ochtendgebed, gezamenlijk
koffiedrinken, een wandeling en een
gezamenlijke lunch.
U bent van harte welkom!

Die Restauration der Kirche kommt gewiss aus einer Art neuen Mönchtums, das mit
dem alten nur die Kompromisslosigkeit eines Lebens nach der Bergpredigt in der
Nachfolge Christi gemeinsam hat. Ich glaube, es ist an der Zeit, hierfür die
Menschen zu sammeln.
Het herstel van de kerk komt ongetwijfeld voort uit een nieuw soort monnikendom,
dat met het oude slechts de radicaliteit van een leven volgens de Bergrede in de
navolging van Christus gemeenschappelijk heeft. Ik denk dat de tijd gekomen is om
de mensen hiervoor bijeen te brengen.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) Geciteerd in Hinne Wagenaar, Zalige Eenvoud
(Noordboek, oktober 2019)
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