Nieuwsbrief Nijkleaster-Westerwert

Jorwert, januari 2022

Wij gaan weer open
Dit is een tussentijdse nieuwsbrief om aan te
kondigen dat we weer open gaan op woensdag,
vrijdag en zondag. We noemen hier de
eerstkomende data. De nieuwe folder met alle
activiteiten voor het voorjaar is beschikbaar in de
kerk van Jorwert. En binnenkort ook digitaal op
de website.
Kleaster-ochtend op woensdag 26 januari (09.30)
en daarna elke week
Ferbining op Freed op vrijdag 28 januari (19.3020.45) en daarna elke week met afwisselend
zingen en meditatie. We beginnen op 28/1 met
zingen.
Viering op zondag 30 januari (Regio-zondag om
09.30) en vervolgens op 6, 20 en 27 februari.

Kleasterklank Nijkleaster
In tijden van lockdown zijn er periodes geweest
zonder activiteiten en vieringen. Maar er werden
wel kleasterklanken gemaakt. Een kleasterklank is
een geluidsbestand (podcast) van een
bezinningsmoment van ongeveer een half uur
met liederen, teksten en gebeden. Je kunt de 27
kleaster-klanken die tot nu toe gemaakt zijn
vinden op de website van Nijkleaster (Podcast
(nijkleaster.frl) of via de muziekdienst Spotify.
Een abonnement is voor Spotify niet nodig, je
moet de app wel downloaden op tablet of
telefoon.

Kerstnacht 2021
Tijdens de kerst konden we niet samenkomen. Er is een opname gemaakt van de Friestalige
kerstnachtdienst in de kerk van Weidum. Deze opname is nog te vinden op Youtube: Kryst yn Weidum
[Krystnacht-stream 2021] - YouTube. De collecte was bestemd voor het Basisonderwijs van de Noodopvang
voor vluchtelingenkinderen in Leeuwarden. De opbrengst voor de collecte was bijna € 2000. Bent u
vergeten een bedrag over te maken? Maak dan de € 2000 nog vol en maak nu nog een bedrag over op
NL20 INGB 000 5594 523 t.n.v. M. Penning. Er is veel geld voor lesmateriaal nodig. Van harte aanbevolen!

Eerste paal Nijkleaster-Westerhûs
Dit is de tekst voor het persbericht dat binnenkort naar de pers zal worden gestuurd. Voor de lezers van
deze nieuwbrief hierbij de primeur. Jammer genoeg is het moment niet algemeen toegankelijk:
Op donderdag 3 feb. om 15.00 uur zullen de initiatiefnemers van Nijkleaster, Sietske Visser en Hinne
Wagenaar, de eerste paal heien van het nieuwe klooster Westerhûs. Hiermee wordt een mijlpaal bereikt in
de geschiedenis van Nijkleaster. Na jaren van dromen, plannen maken en hoopvol wachten, begint nu
eindelijk de restauratie en de nieuwbouw van het klooster. Een droom wordt werkelijkheid!
Het heien van de eerste feestelijke paal op het erf van de boerderij Westerhûs markeert een
omslagmoment. Het erf is schoongemaakt, de oude ligboxstal gesloopt, het dak met asbest gesaneerd. De
boerderij is uitgekleed tot op het gebinte. Nu kan de bouw van het nieuw klooster beginnen. Nu begint de
restauratie van de monumentale boerderij en de nieuwbouw van de 3 klooster-appartementen en 9
gastenkamers.

(Dec. 2021, foto Hendrik Hylkema)

(Westerhûs, jan. 2021)

Mei in hertlike groetnis út namme fan
Westerwert en Nijkleaster,

ds. Hinne Wagenaar

