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Bêste minsken, 
ferbûn oan Nijkleaster en de gemeente Westerwert, 

 

De simmer is waarm en de korona-krisis hâldt ús yn ’e greep. In soad 

minsken binnen (oanpast) mei fakânsje west en oaren wachtsje op bettere 

tiden. Bern en jongeren geane mei gauwens wer nei skoalle en de gong nei 

tsjerke en kleaster komt ek wer op gong. 
  

Yn dizze nijsbrief stjoere wy inkelde berjochten yn ferbân mei de kommende 

moannen by de gemeente Westerwert en by Nijkleaster. Hjirûnder, ta 

ynspriraasje, earst in tekst dy’t brûkt is op de kleastermoarn fan 5 

augustus. 

  
In deze nieuwsbrief sturen we enkele berichten in verband met de komende 

maanden bij de gemeente Westerwert en bij Nijkleaster. Hieronder, ter 

inspiratie, eerst een tekst die gebruikt werd tijdens de kleasterochtend 

van 5 augustus. 

 

 

 

 

 

 



DE TWEEDE BERG 

 

‘Eens in de zoveel tijd kom ik mensen tegen 

die vreugde uitstralen. Ze lijken te 

gloeien door een soort innerlijk licht. Ze 

zijn aardig, kalm, genieten van de kleine 
dingen in het leven en zijn dankbaar voor 

de grote. Ze zijn zeker niet perfect. Ze 

raken uitgeput en gestrest en maken ook 

fouten. Maar ze leven voor anderen, niet 

voor zichzelf. Ze zijn duurzame 

verbintenissen aangegaan met hun gezin, een 

goed doel, een gemeenschap of iets waarin ze geloven. Ze weten waarom ze 

hier op aarde zijn en putten voldoening uit deze roeping. Hun leven is 

zeker niet gemakkelijk. Ze hebben het welzijn van anderen tot hun 

verantwoordelijkheid gemaakt en zijn vastberaden zich hiervoor in te 

zetten. Ze stralen rust uit, zijn oprecht geïnteresseerd en zorgen dat je 

je gekoesterd en erkend voelt. 
  

Als ik naar de levensloop van dit soort mensen kijk, zie ik een vorm van 

twee bergen. De eerste berg, die van zelfontplooiïng is voorbij. Ze 

beklimmen een tweede berg…’. 
Uit: David Brooks, De tweede berg. De zoektocht naar een zinvol leven (Amsterdam: 

Uitgeverij Unieboek, 2020) pag. 9. 
 

Bijeenkomen in de kerk van Jorwert 

 

Sinds begin juli gebruiken we de kerk van Jorwert weer! De opstelling is 

veranderd en de afstand van 1.5 meter wordt gerespecteerd. We zitten dus 
niet meer ‘knus’ in het koor van de kerk. Op deze manier kunnen we 40 

individuele bezoekers ontvangen en 50 wanneer er tweetallen (familie/ 

huisgenoten) zijn die naast elkaar kunnen zitten. 

  

De landelijke Protestantse Kerk (PKN) heeft, samen met het RIVM, een 

rekenmodel ontwikkeld voor wat wel en niet mogelijk is in een specifiek 
kerkgebouw. Volgens dat model blijven wij ver onder de norm en mogen we 

tijdens de vieringen ook zingen. Sinds juli wordt dat gedaan en dat gaat 

goed. Bij iedere bijeenkomst is een corona-coördinator aanwezig die uitleg 

en aanwijzingen geeft. 

 

Voor de woensdagen vragen wij deelnemers om zich op te geven. Dan hebben 
wij de contactgegevens beschikbaar in geval van corona-calamiteiten. Mensen 

die dat niet hebben gedaan, geven hun gegevens op bij aankomst. Tot nu toe 

is er altijd genoeg plek. 

 

Op zondag hoeven de kerkgangers zich niet op te geven. De corona-

coördinator noteert uw naam bij aankomst. Op de woensdagen zijn de 
vieringen kort (09.30-10.00 uur) Op zondag zullen we proberen (net zoals 

altijd) de vieringen ook kort te houden (09.30-10.15). Er kan buiten koffie 

gedronken worden. We zingen minder liederen dan vroeger. 



 
Kerk in corona-opstelling 

 

Westerwert/Nijkleaster in de komende periode 

 

Zondags-vieringen in augustus en september 

Zondag 16 augustus (Jorwert, 09.30) 

Zondag 30 augustus (Regioviering te Mantgum) 

Zondag 6 september (Jorwert, 09.30) 

Zondag 20 september (Jorwert, 09.30) 

  

De locatie voor de vieringen van Westerwert en Nijkleaster, op zondag en 

door de week, worden in deze periode in de kerk van Jorwert gehouden. Op 16 

augustus hopen we Gea van Wieren te bevestigen tot ouderling! 

  

Kleaster-ochtend op woensdag 

Iedere woensdag is er een kleaster-ochtend van 09.30-12.30. De opkomst is 

goed: tussen de 25 en 50 deelnemers per ochtend. Het was eerst even wennen, 
maar het nieuwe wordt al gauw weer normaal. 

 

Gemeenteavond 

Op 26 augustus is er een gemeenteavond voor leden van de gemeente 

Westerwert (Kerk van Jorwert, 19.30) Op de agenda staan enkele zaken die 

belangrijk zijn voor het kerkelijk leven van Westerwert en van Nijkleaster. 
De stukken worden separaat verstuurd. 

  



Ferbining op Freed 

We beginnen op aangepaste wijze weer met Ferbining op Freed. In de vaste 

(corona-)opstelling van de kerk wordt elke vrijdagavond van 19.30-20.30 uur 

afwisselend Meditatie en Tekstlezen (Lectio Divina) aangeboden. Periode: 18 

september – 18 december 2020. 

  
Meditatie (18 september, 19.30 uur) 

Tekstlezen (Lectio Divina, 25 september, 19.30) 

  

De Meditatie en de Lectio Divina zijn toegankelijk voor iedereen. Je hoeft 

het niet vaker gedaan te hebben. De voorganger geeft stap voor stap uitleg 

en begeleiding. Bij de meditatie zijn we na de eerste inleiding en 

voorbereiding ongeveer een half uur stil. Meditatiekussens zijn aanwezig en 

stoelen ook. Een eigen kussens of krukje meenemen is uitstekend. 

 

Tijdens de Lectio Divina, dure kloosternaam voor het samen lezen van een 

tekst, lezen we een spirituele tekst (niet altijd uit de Bijbel) waarbij 

het niet alleen gaat om de tekst zelf maar om wat de tekst bij de deelnemer 
individueel oproept. Wij lezen de tekst en de tekst leest ons. Ook bij deze 

vorm van tekstlezen neemt de voorganger ons stap voor stap mee op weg. 

Beide vormen (meditatie en tekstlezen) blinken qua vorm uit in eenvoud. 

 

Na deze bijeenkomsten is er géén afsluitende viering. Het bezoek aan het 

café is ook geen onderdeel van het programma. Maar de mogelijkheid is er 

natuurlijk wel voor wie dat veilig acht. 

  

Ontwerp bestemmingsplan 

Het ontwerp bestemminsplan voor Nijkleaster-Westerhûs heeft ter inzage 

gelegen van 11 juni – 22 juli 2020. Wij wachten nu op een besluit van de 

gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden. 
  

  

Met een hartelijke groet namens 

de gemeente Westerwert en Pioniersplek Nijkleaster, 

  
Hinne Wagenaar 

 



 
 

          Bijen-flinterlint oan de Jaanfeart 


