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Welkom op de Jaardag!
Op zondag 27 oktober viert Nijkleaster haar 7de Jaardag! Ieder jaar staan we stil bij
onze 'verjaardag'. Deze mooie traditie zetten we ook dit jaar voort. U bent allemaal
van harte welkom om deze Jaardag bij te wonen. In deze Nieuwsbrief geven we een
klein inkijkje in het programma.

We zien er naar uit om u te ontmoeten op 27 oktober.

Het programma
Het programma van de Jaardag ziet er als volgt uit:

14.00 uur Inloop, welkom, koffie, ontmoeting
14.30 uur Start feestelijk programma:
* Stand van zaken Nijkleaster Westerhûs
* Wisseling voorzitterschap Nijkleaster
* Presentatie boek 'Zalige eenvoud' van ds. Hinne Wagenaar
* 'Heilige chaos', divers programma
16.30 - 17.00 uur Afsluitende viering

Tijdens de Jaardag praten we u graag bij over de ontwikkelingen rondom Nijkleaster
Westerhûs. De voorbereidingen voor de realisatie van dit nieuwe klooster zijn in volle
gang. Op de Jaardag hoort u de laatste details.

Deze 7de Jaardag is ook het moment voor de wisseling van voorzitterschap. De
afgelopen 7 jaar was Henk Kroes onze bezielende voorzitter. Henk blijft nauw
betrokken bij Nijkleaster, maar zijn rol als voorzitter zal worden overgenomen door
Alex Riemersma. Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

Op de Jaardag presenteren we ook het boek 'Zalige eenvoud' van pionier-predikant
ds. Hinne Wagenaar. Meer informatie daarover vindt u hieronder.
 

https://mailchi.mp/608830e71750/van-harte-welkom-tige-wolkom-op-de-jaardag-van-nijkleaster?e=[UNIQID]


Bestel nu het boek Zalige Eenvoud
met korting

Pionier-predikant ds. Hinne Wagenaar heeft een nieuw
boek geschreven: 'Zalige Eenvoud'. Dit boek gaat over ‘de
zaligsprekingen’ van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van

Jezus’ eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie van
zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een

‘zalig’ leven formuleert. De essays in dit boek zijn
persoonlijke reflecties, geschreven tegen de achtergrond

van zeven jaar pionieren in en met Nijkleaster.
 

In de loop der jaren is de Nijkleaster-beweging gegroeid met mensen die de
kerngedachte van Nijkleaster meebeleefd en mee vormgegeven hebben: ‘stilte,

bezinning en verbinding’. Daarom hebben een aantal van deze mensen vanuit hun
eigen spiritualiteit een (kunstzinnige) reflectie gemaakt bij de zaligsprekingen. Dat
maakt dit boek divers, net zoals de dagelijkse praktijk van Nijkleaster gekenmerkt

wordt door de schoonheid en (eigen)wijsheid van een brede groep mensen.

U kunt dit boek via deze Nieuwsbrief met korting bestellen. Als u vóór 20 oktober
bestelt, betaalt u slechts € 20,00. Het boek ligt dan voor u klaar op de Jaardag.

Pas op: het boek wordt NIET opgestuurd; het is alleen af te halen op de Jaardag.

Misschien ook een aardig idee voor een Sinterklaas- of kerstcadeau? 
Van harte aanbevolen!

U kunt het boek hier bestellen.
 

Korte agenda
  9/10: Kleasterochtend
11/10: Ferbining op Freed (zingen)
16/10: Kleasterochtend
18/10: Ferbining op Freed (mediteren)
23/10: Kleasterochtend
25/10: Ferbining op Freed (lezen)
27/10: Jaardag (14.00-17.00)
30/10: Kleasterochtend
  1/11: Ferbining op Freed (mediteren)

Nijkleaster op tv
Op zondag 27 oktober is Nijkleaster ook
op de televisie te zien. Op deze zondag
van de Jaardag zendt de KRO-NCRV
het programma De Verwondering uit.
In dit programma interviewt Annemiek
Schrijver ds. Hinne Wagenaar over zijn
nieuwe boek Zalige Eenvoud.

Zondag 27 oktober, KRO-NCRV,
NPO 2, 08.25 uur 
 

Het nieuwe programmaboekje al gezien?

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 op de Jaardag!

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. 

https://nijkleaster.frl/zalige-eenvoud/
https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2019/08/Programmaboekje-2019-2020.pdf
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