Nieuwsbrief Kerst 2020
Bêste minsken verbonden met Nijkleaster,
We moeten deze nieuwsbrief beginnen met het bericht dat we op 15
december op onze website en sociale media geplaatst hebben:
Het besluit van onze regering om Nederland ‘op slot’ te doen is zeer
ingrijpend. Ook al krijgen wij als kerken de ruimte om wel open te blijven,
wij vinden dat nu niet meer te verantwoorden. Het gaat niet meer om
een intelligente lockdown, maar om een volledige. Heel nederland op
slot, dan wij ook. Met pijn in het hart hebben Nijkleaster en Westerwert
besloten om al onze activiteiten te annuleren tot en met 19 januari 2021.
We hopen dat de opname voor de Met Hart en Ziel Kerstviering ‘Kerst in
Jorwert’ deze week nog wel doorgaat. Dat besluit wordt in ‘Hilversum’
genomen.
Op dit moment zijn de gevolgen van de lockdown nog nauwelijks te
overzien. Wij hopen op (geestelijke) weerbaarheid en gezondheid voor
ons allemaal! Kunnen we iets voor je betekenen in de komende tijd even contact, een hart onder de riem - laat het ons dan weten.

Dit betekent dat we deze nieuwsbrief – die al klaar lag om verstuurd te
worden – sterk hebben aangepast. Wij wensen u ondanks alles
bijzondere en betekenisvolle kerstdagen toe.

Het gedicht van Hans Andreus bepaalt ons weer bij de inhoud.
Gjin Krystkantate

Geen Kerstcantate

Net inkeld yn it djipst
fan de nacht fan it jier,
alle dagen fan it jier
hat it ljocht it kâld.

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

It freget om gjin
ingelestimmen,
it hongeret nei
in bytsje gerjochtichheid
oan dizze kant fan de tiid

Het vraagt om geen
engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dreame docht it ek net fan
ivich himelske simmers
yn en om it heitehûs,
it longeret nei

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar

ierdske dagen oait
sûnder marteling en moard
it ljocht dat fan folslein ljocht
bern is en wurd.

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.

(Hans Andreus, út W. Ramaker, En allen die het hoorden verbaasden zich. Gedichten over de geboorte, 1976;
Oersetting Tryntsje van der Veer en André Looijenga, 2020)

Bijzondere Kerstviering In Jorwert
Wij zijn heel blij, dat op Eerste Kerstdag heel Nederland in de intimiteit van thuis de
kerstviering in onze kleine kring kan meevieren. Na de Paasviering van 2018 is dit de
tweede keer dat een viering vanuit Jorwert op de landelijke televisie uitgezonden wordt.
Deze aankondiging staat op de website KRO-NCRV:
Dit jaar is uitbundig Kerst vieren niet aan de orde: door het coronavirus zijn massale
bijeenkomsten uitgesloten. We zullen terug moeten naar de basis. En waar kan dat beter
dan in Jorwert, waar geloofsgemeenschap Nijkleaster zoekt naar verstilling, verdieping en
verbinding.

Op eerste kerstdag zijn we te gast bij geloofsgemeenschap Nijkleaster in Jorwert.
Voorganger Hinne Wagenaar neemt ons in een sfeervolle viering mee naar de tijd dat er nog
kloosters stonden in het Friese land. Na jaren van voorbereiding wordt komend jaar
begonnen met de bouw van een klooster verbonden aan Nijkleaster.
We horen uiteraard het kerstevangelie uit Lucas 2 en ontsteken het licht van Kerst waar
velen reikhalzend naar hebben uitgezien.
Daarnaast wordt in deze Met hart en ziel-kerstviering het verhaal verteld over een
middeleeuwse monnik Wybrandus die door God geroepen wordt om zingend de komst van
het Christus-kind aan te kondigen, ook al zijn de omstandigheden nog zo beroerd. Want met
het zingen van Gods gloria blijk je mensen te kunnen redden. Blijf daarom zingen, altijd.
Vanzelfsprekend houden wij ons aan de coronamaatregelen. Een beperkt aantal mensen uit
de diverse kringen van Westerwert en Nijkleaster zingt, bidt en viert namens de grote groep
van betrokkenen deze kerstviering tot een feestelijk geheel. Hopelijk zullen vele mensen
thuis zich met ons verbonden voelen en ook aangesproken voelen juist door de intimitiet van
deze kleinschalige viering.

Bijdrage donateurs en vrienden
Velen van u ontvangen deze maand een brief met het verzoek de bijdrage als stiper (€25),
als freon (€100) of een anderszins toegezegde bijdrage dit jaar nog over te maken (mocht dit
nog niet gedaan zijn). Iedere overige bijdrage – ook van familie, vrienden en bekenden - is
van harte welkom! Wanneer u nog niet donateur of vriend bent, dan kunt u eenmalig een
bedrag overmaken of u opgeven als donateur of vriend: http://nijkleaster.nl/steun-nijkleaster/

Realisatie kloosterlocatie Westerhûs
Tot onze grote vreugde heeft de gemeenteraad van Leeuwarden het bestemmingsplan
Leeuwarden Buitengebied - Realisatie Nijkleaster It Westerhûs 1 te Hilaard op 2 december
jl. vastgesteld. Dat betekent dat de plannen van de Stifting Nijkleaster voor de realisatie van
het kloostercomplex nu eindelijk doorgang kunnen vinden. Volgend voorjaar beginnen we
met de restauratie van de boerderij en de nieuwbouw van een aantal wooneenheden en
gastenkamers. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding hiervan door onze
bouw-pastor Henk Kroes samen met bouwmanager Stefano Delea, J.O.N.G.-architecten
(Lemmer) en Bouwbedrijf Kolthof (Stiens).

Het is een lang proces geweest waarin de corona-crisis niet de enige vertragende factor is
geweest. De bestemmingsprocedure heeft jaren geduurd vanwege de bijzondere
monumentale locatie (gebouw én ondergrond), de ligging te midden van landerijen bestemd
voor natuurbeheer en de bezwaarprocedure van enkele omwonenden vanwege de te
verwachten verkeersoverlast.

(Beoogd) Zakelijk leider
De corona-crisis heeft het werk van Nijkleaster dit jaar tot de basis teruggebracht, ook
financieel. Dat is jammer, maar tegelijk heeft het ons ruimte gegeven om achter de
schermen te werken aan de toekomst. Zo zijn we voorzichtig bezig om een zakelijk leider
aan te stellen. Nijkleaster groeit langzamerhand uit van een pioniersplek tot een klein
spiritueel ‘bedrijf’. Maar we zijn sterker in het spirituele dan in het bedrijfsmatige. Dat zal de
komende jaren (moeten) veranderen.

Kerk Jorwert en Kerk Bears
In de periode van half januari tot begin maart kunnen Nijkleaster en Westerwert niet terecht
in de kerk van Jorwert. We wijken uit naar de kerk van Bears (eveneens in bezit van de
Stichting Alde Fryske tsjerken). In de loop van de acht jaar dat Nijkleaster de kerk van
Jorwert gebruikt, zijn er al diverse restauraties en onderhouds-rondes gerealiseerd. Wij zijn
daar blij mee. Deze keer krijgt het plafond en het interieur een flinke onderhoudsbeurt. Wij
zijn heel blij dat wij in de kerk van Bears terecht kunnen. Een mooi alternatief, zeker in tijden
dat we niet meer dan 30 mensen mogen ontvangen.

We zijn deze brief begonnen met kerstwensen.
We sluiten af met ‘Folle lok en seine’ voor 2021!
We hopen op een jaar met veel gezondheid en solidariteit.
Mei in hertlike groetnis,
út namme fan it hiele team fan Nijkleaster,
Hinne Wagenaar
(predikant Westerwert en Nijkleaster)

