
 

Nieuwsbrief Nijkleaster en Westerwert 

Brief nr. 3 (begin 40-dagentijd) 
 

 

Bêste minsken verbonden met Nijkleaster en Westerwert 
 
Op woensdag 2 maart begint de 40-dagentijd, de periode van voorbereiding op het Paasfeest. Op 
deze woensdag is er als altijd een kleasterochtend in de kerk van Jorwert. Dit jaar lezen we de 
onderstaande tekst van Andries Govaart en zal er tijdens de ochtendviering gelegenheid zijn om 
een as-kruisje te ontvangen. 
 
 
Dat wij weer weten  
(voor Aswoensdag) 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd,  
uit stof van de aarde. 
 
Dat wij weer weten, 
dat Gij uw adem  
ons hebt geschonken; 
Adem in ons. 
 
Adem in ons,  
breekbaar en broos – 
kruiken van aarde, 
dat wij weer weten  
dat Gij ons vormt. 
 

 

 
 
 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten, 
dat wij verwant zijn:  
rotsen en gras, 
mensen en lucht,  
sterren en zaad, 
nijlpaard en musje. 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij weer weten,  
dat wij weer keren 
terug in het stof. 
 
Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn. 
Dat wij ons voegen 
in het werk van uw handen. 
 
 



 

 
 

Programma voorjaar 2022 
 
Het programma met alle activiteiten kun je hier vinden:  
programma_vj2022.pdf (nijkleaster.frl) 
 
Woensdag:  
Kleasterochtend (09.30-12.30) 
 
Donderdag:  
Vieren en Vasten  
(in de 40-dagentijd, 18.00-19.30) 
 
Vrijdag:  
Ferbining op Freed (niet in de 40-dagentijd) 
 
Zaterdag:  
Kleasterzaterdagen (zie programma) 
 
Zondag:  
Viering (09.30 of 10.30) 

 

 
 

 

 
 

Vieringen (op zondag) 
 
6-3 9.30 
20-3 9.30 
27-3 10.30 LYTS&grut 
3-4 09.30  
14-4 18.00 Witte donderdag (Vieren en Vasten) 
15-4 19.30 Goede Vrijdag 
17-4 06.00 Paaswake 
17-4 09.30 Pasen  
1-5 09.30 
15-5 09.30 
 

https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2022/01/programma_vj2022.pdf


 

Vieren, Vasten en Vreugde (donderdag in de 40-dagentijd) 

 
 

 
 
Op donderdag 3 maart begint Vieren en 
Vasten. Iedere donderdag in de  
 

 
veertigdagentijd ben je om 18:00 uur van 
harte welkom voor een korte viering in de 
kerk. Daarna eten we samen soep en is er 
ruimte voor een verdiepend en vrolijk 
gesprek. Dit jaar laten we ons inspireren door 
‘Het boek van vreugde’ van de Dalai Lama en 
Desmond Tutu. De twee vrienden noemen 
acht eigenschappen die ons kunnen helpen 
vreugdevol te leven, ondanks het verdriet en 
de tegenslagen die bij het leven horen. Deze 
acht pijlers van vreugde zijn: perspectief, 
nederigheid, humor, acceptatie, vergeving, 
dankbaarheid, compassie en 
edelmoedigheid. Na de maaltijd zamelen we 
geld in voor een doel dat we samen 
bedenken. Aanmelden voor Vieren en Vasten 
is niet nodig. 
 
Naast Vieren en Vasten in de kerk is er net als 
afgelopen jaar een Vieren en Vasten – 
appgroep. Daarin worden op 
donderdagavond de teksten en de 
bezinningsvraag geplaatst en kun je zelf iets 
over het thema delen. Wil je meedoen aan 
de appgroep, stuur dan een berichtje aan 
Annet Draaisma 06-19167455 of Gea van 
Wieren 06-36483185

 

 
NPP 
Geef je nu alvast op voor het Nijkleaster Pinkster Paad op tweede Pinksterdag 6 juni 2022: 
Nijkleaster Pinksterpaad 
 
Start lange wandeling (ong. 17 km) 9.30 uur  
Start korte wandeling (ong. 5 km) 12.30 uur  
Slotviering rond 15:30 uur 



 

Nijkleaster-Westerhûs 
 
De eerste paal van Nijkleaster Westerhûs is de grond in geheid op donderdag 3 februari 2022. Een 
belangrijke mijlpaal die we met vreugde werd begroet! 
 
Daarvan is een korte video gemaakt door Wybo Smids (Weidum). Die video kun je hier bekijken: 
Video-impressie heien eerste paal (nijkleaster.frl) 
 
Bovendien heeft het EO Programma CRUX er een hele uitzending aan gewijd dat werd 
uitgezonden op zaterdag 19 februari. Die kun je ook terugkijken:  
Nijkleaster gemist? Start met kijken op NPO Start 
 
Een fotoverslag van de eerste maanden van de bouw kun je hier vinden. De bouw duurt nog het 
hele jaar. Wij zullen jullie in de komende nieuwsbrieven steeds informeren over de vorderingen. 
Fotoverslag werkzaamheden Westerhûs (nijkleaster.frl) 
 

 

 
 
 

https://nijkleaster.frl/video-impressie-heien-eerste-paal/
https://www.npostart.nl/crux/19-02-2022/VPWON_1336209
https://nijkleaster.frl/fotoverslag-werkzaamheden-westerhus/


 

Actie Fondsenwerving Klooster Westerhûs 
 
In het voorjaar van 2020 waren we nog maar net begonnen met een crowdfundingsactie toen de 
corona-crisis uitbrak. We hebben die actie destijds stopgezet, omdat alle aandacht logischerwijs 
uitging naar de crisis. Toch waren er toen al meer dan 100 deelnemers die hadden bijgedragen 
voor een bedrag van € 25.769,- Wij zijn de gevers daarvoor bijzonder dankbaar!  
 
Maar we zijn er nog niet! Vooral op het gebied van duurzaamheid en inrichting hebben wij nog 
hulp nodig. Westerhûs is nooit aangesloten geweest op aardgas of riool. Voor Nijkleaster is het 
een mooie uitdaging om duurzaam om te gaan met energie en water. Bovendien zullen we het 
hemelwater opvangen in ondergrondse tanks. Dan kunnen we een regenwatercircuit creëren voor 
de WC’s, de wasmachines en het watergebruik in de tuin.  
 
Concreet betekent dit het volgende: op de kloostergang (rondgang in de binnentuin) komen in 
deze fase nog 64 extra zonnepalen voor een bedrag van € 30.000. Voor onze waterplannen 
hebben we al een subsidie ontvangen van de gemeente Leeuwarden en hebben we nog € 17.500 
nodig. Voor de inrichting (o.a. aanschaf van witgoed- en keukenapparatuur): € 12.500 
 
Wij vragen je om mee te doen! En om 
mensen in je omgeving te vragen ook een 
donatie te doen aan de Actie Klooster 
Westerhûs. Elke bijdrage wordt in 
dankbaarheid ontvangen. 
 
In het menu Westerhûs op de website van 
Nijkleaster vind je alle informatie (die je ook 
met anderen kunt delen): Actie Klooster 
Westerhûs (nijkleaster.frl). Met deze QR code 
kom je ook direct bij deze informatie: 
 

 

 

 

 
Mei in hertlike groetnis út namme fan Westerwert en Nijkleaster, 
 
Gea van Wieren (voorzitter Westerwert) 
Alex Riemersma (voorzitter Nijkleaster) 

https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/
https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/

