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Bêste minsken verbonden met Nijkleaster, 
  
Ook al blijft Nijkleaster vanwege de corona-crisis gesloten, toch is er alle reden om
deze Stille Week en het komende Paasfeest innig en volop te vieren. Met deze
nieuwsbrief willen we jullie alvast goede Paasdagen toewensen en jullie tegelijk
informeren over wat er wel te gebeuren staat.

https://mailchi.mp/c58ccb658113/nieuwsbrief-nijkleaster?e=c4e57c2905


VIERINGEN OMROP FRYSLAN  
 
De vieringen op Omrop Fryslân TV worden in de maand april uitgezonden vanuit de
kerk van Jorwert, de gemeenschap van Westerwert met Nijkleaster in samenwerking
met de buurgemeente De Slachsang (Wiuwert-Boazum). Zoals altijd in Jorwert,
gebruiken we vrijelijk de Nederlandse en Friese taal. In het liturgieboekje dat je kunt
vinden op de websites van Omrop Fryslân en Nijkleaster, kun je ook vaak de
Nederlandse vertaling vinden van Friese teksten, ook van de preek. 
  
1 april, 19.00 oere   ds. Hinne Wagenaar (Wite Tongersdei) 
2 april, 19.00 oere   ds. Saskia Leene (Goed Freed) 
4 april, 10.00 oere   ds. Hinne Wagenaar (Peaskesnein) 
11 april, 10.00 oere ds. Reinier Nummerdor (mei de Slachsang) 
18 april, 10.00 oere ds. Saskia Leene 
25 april, 10.00 oere ds. Hinne wagenaar (LYTS&grut) 
 



KLEASTER-KLANK – PODCAST 
  
Op woensdagochtend verzorgen de aan Nijkleaster verbonden predikanten Hinne
Wagenaar en Saskia Leene een moment van bezinning op de website en op



facebook. Dat gaat ook door in de periode na Pasen. Elke week wordt ook een
bijbehorende podcast, de Kleaster-klank, uitgebracht. In de kleaster-klank klinkt een
ochtendgebed zoals we dat gewend zijn bij Nijkleaster met een enkele tekst,
bijbellezing, liederen, muziek en bezinning. Deze zijn te vinden op de Nijkleaster
website en op Spotify (zoek onder kleaster-klank). 
  
In deze Stille Week sluiten we de serie over de zeven werken van warmhartigheid af
met aandacht voor ‘De doden begraven’. Dit is de laatste menukaart, de menukaart
voor de Stille Week, die de serie van zeven afsluit. 
 

NIJKLEASTER ZOEKT EEN SECRETARIS VOOR HET BESTUUR 
  
De pioniersplek Nijkleaster ontwikkelt samen met de protestantse gemeente
Westerwert  een alternatieve kerkplek om daarmee zowel individuele gelovigen en
zinzoekers als kerkelijke gemeenten te inspireren. Het ideaal is om gestalte te geven
aan een open klooster, waar gasten uit een veelheid aan tradities terecht kunnen
voor rust, inspiratie en gemeenschap (stilte, bezinning en verbinding). De kerk van
Jorwert vervult een centrale functie bij de activiteiten. Daarnaast wordt ook hard
gewerkt aan een fysiek nieuw klooster op de locatie Nijkleaster-Westerhûs. 
  
Het bestuur van de Stifting Nijkleaster bestaat uit zeven personen. Door het in dienst
nemen van de huidige secretaris als kwartiermaker (beoogd zakelijk leider) is er op



korte termijn plaats voor een bestuurssecretaris. Van de  nieuwe bestuurssecretaris
wordt verwacht dat zij of hij de missie en ambitie van Nijkleaster van harte
onderschrijft en bereid is zich ‘mei hert en siel’ in te zetten om de doelstelling in de
volle breedte te realiseren. De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk
voor de regie van het bestuur. Zij of hij heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en weet
besluiten om te zetten in adequate acties. De secretaris verricht de taak in nauw
samenspel met de voorzitter, de pionierspredikant en de kwartiermaker. Voor de
verslaglegging van vergaderingen is inmiddels een bekwame notuliste aangesteld. 
  
Verdere informatie (o.a. profiel en taakomschrijving) is te vinden op de website van
Nijkleaster (www.nijkleaster.frl) en te verkrijgen bij de voorzitter Alex Riemersma. Als
u hiervoor zelf belangstelling heeft of  onze aandacht wilt vestigen op een geschikte
persoon voor deze vrijwilligersfunctie, ontvangen wij uw reactie graag voor 15 april
2021  (a.m.j.riemersma@gmail.com / 06-51334778).

Tot slot 
 
Ook dit jaar zit ons land met Pasen in lockdown en zijn onze kerken niet open. Maar
Pasen gaat juist over opstanding, over een nieuw begin midden in de crisis. We
zullen dat in onze TV vieringen proberen te vertellen. En met de woorden van de
Ierse zegenbede wensen we je dat toe: een opgaande lijn, warmte en bescherming! 
  
Dat it paad op dy takomt 
en de wyn de goede kant útwaait, 
dat de sinne blier dyn antlit beskynt, 
de rein dyn lannen myld bedript 
en oant wy elkoar wer moetsje, 
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

Mei in hertlike groetnis, 
út namme fan it hiele team fan Nijkleaster,

Hinne Wagenaar 
(pionier predikant voor Nijkleaster)
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