Nieuwsbrief Nijkleaster en Westerwert
Brief nr. 4-2022 (Stille Week en Pasen)

Bêste minsken ferbûn mei Nijkleaster en Westerwert
Wij naderen de stille week en zien uit naar het Paasfeest! In 2020 was het niet mogelijk om met
Pasen in de kerk samen te komen. In april 2021 konden jullie onze vieringen in ‘Tsjerke fan de
Moanne’ live meevieren op Omrop Fryslân. Dit jaar kunnen we weer samen het Paasfeest vieren. In
tijden van oorlog, van klimaatcrisis en in de naweeën van de coronacrisis hebben we een verhaal van
hoop en opstanding hard nodig.
In de periode van voorbereiding op het Paasfeest was er elke donderdagavond een moment van
‘vieren en vasten’ met een korte viering en een eenvoudige maaltijd van soep en brood. Centraal
stonden de teksten van Desmond Tutu en de Dalai Lama uit Het Boek van Vreugde. De onderstaande
tekst werd elke week gelezen. Om het vooral niet te vergeten! Deze woorden staan ook op de kaart
die we als paasgroet zullen rondbrengen in de dorpen van Westerwert en zullen versturen aan
mensen die verder weg wonen (ook digitaal).
We are made for goodness.
We are made for love.
We are made for friendliness.
We are made for togetherness.
We are made for all of the
beautiful things that you and I know.
We are made to tell the world
that there are no outsiders.
All are welcome:
black, white, red, yellow,
rich, poor, educated, not educated,
male, female, gay, straight,
all, all, all.
We all belong to this family,
this human family,
God's family.

Wy binne makke foar it goede.
Wy binne makke foar leafde.
Wy binne makke foar freonlikens.
Wy binne makke foar mienskip.
Wy binne makke foar alle moaie
dingen dêr’t do en ik fan witte.
Wy binne makke om de wrâld te fertellen
dat der gjin bûtensteanders binne.
Elkenien is wolkom:
swart, wyt, read, giel,
ryk, earm, mei en sûnder oplieding,
manlik en froulik, homo en hetero,
allegear, allegear, allegear
We hearre allegear by dizze famylje,
dizze famylje fan minsken,
Gods famylje.

Gebeden aan de gebedsboom in de kerk van Jorwert (Kyrie-eleison /Geef vrede / Heer, ontferm U)

Agenda tot de zomer:
Elke woensdag

kleasterochtend (09.30 – 12.30)

Paascyclus
Donderdag 14 april:
Vrijdag 15 april:
Zaterdag 16 april:
Zondag 17 april:
Zondag 17 april:
Zondag 17 april:

Witte Donderdag viering en maaltijd (18.00 – 19.30)
Goede vrijdag viering (19.30 – 20.30)
Stille zaterdag kleaster-ochtend
Paaswake met paasvuur om 06.00
Paasontbijt en paaskuier (07.00 – 09.00)
Paasviering (09.30)

Vieringen op Zondag (na Pasen)
Zondag 1 mei
Zondag 15 mei
Zondag 29 mei
Zondag 5 juni
Zondag 19 juni
Zondag 5 juli

Jorwert (09.30) 1e themadienst over pater Titus Brandsma
Jorwert (09.30) 2e themadienst over pater Titus Brandsma
Mantgum (10.00) Viering met de kerken in de regio
Jorwert (09.30) Pinksterviering
Jorwert (09.30)
Openluchtviering in Bears (09.30)

(Paaswake 2021)

Ferbining op Freed

(vrijdagavond van 19.30 – 20.45)

Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van de week en het begin van het
weekend. De ene keer gaan we zingen onder leiding van Geke Bruining-Visser, de andere keer is er
een stilte-meditatie, begeleid door verschillende mensen uit de kring van Nijkleaster. We sluiten af
met een kort avondgebed. Ervaring met zingen of meditatie is niet nodig, je bent van harte welkom.
ZINGEN:
22 april, 13 en 20 mei, 3 juni
MEDITATIE:
29 april, 6 en 27 mei

Overige Programma’s
Opgave via de website of de kloostercoördinator. Programma (nijkleaster.frl)
Zaterdag 23 april
Zaterdag 14 mei
Maandag 6 juni
Vrijdag 24 juni

Mijn levende lijf. Met yoga, muziek en meditatie (09.30 – 16.00)
Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten met het labyrint
(09.30 – 16.00)
NPP: Nijkleaster Pinkster Paad (09.30 - 12.30 - 16.00)
Midzomernacht met verhalen bij het vuur (21.00 - 24.00)

Gemeentejûn Westerwert
Op 18 maaie 2022 sil der in gemeentejûn wêze foar de leden fan de gemeente Westerwert. In
persoanlike útnûging wurdt begjin maaie ferstjoerd.

Nijkleaster-Westerhûs
In deze nieuwbrief vind je enkele foto’s van de ontwikkelingen op de bouw van klooster Westerhûs.
Meer foto’s en video’s kun je hier vinden: Foto’s ontwikkeling Westerhûs (nijkleaster.frl). We
plaatsen ook regelmatig foto’s op de facebook pagina van Nijkleaster.
De bouw ligt goed op schema. De winter heeft niet geleid tot veel vorstverlet, maar het coronavirus
is aan het bouwpersoneel niet voorbijgegaan. Er wordt nu hard gewerkt aan (1) het herstel van de
houtconstructie, (2) de restauratie van de muren en gevels en (3) de nieuwbouw van kleasterappartementen, gastenkamers en kantoren. En gaandeweg wordt nagedacht over de inrichting, het
tuinontwerp, de inzet van vrijwilligers, over financiën en duurzaamheid en over het programma van
de toekomst.

Mindervalide gebinten, maar steviger dan ooit

Actie Klooster Westerhûs: Duurzaamheid en Inrichting
Nijkleaster zet zich in voor duurzaamheid op het gebied van water, energie en hergebruik van
materialen. Maar duurzaamheid is duur! Zo blijkt bijvoorbeeld dat het gebruik van nieuwe
dakpannen goedkoper is (in euro’s) dan hergebruikte pannen. Dat heeft te maken met de hogere
arbeidskosten die nodig zijn bij hergebruik. Toch komen er hergebruikte pannen op het dak van de
boerderij!
Op Westerhûs is geen rioolaansluiting en ook geen gasaansluiting. We zuiveren ons afvalwater straks
zelf en wekken onze energie op door middel van zonnecollectoren en een warmtepomp. Het
hemelwater vangen we op in 3 ondergrondse bassins van ieder 10.000 liter (zie foto) om te
gebruiken in de WC’s, de wasmachines en de tuinen. Dit zijn dure investeringen die echter op den
duur onze exploitatie zullen ontlasten. Maar vooral ook het milieu en het klimaat!
Voor deze keuzes hebben we je hulp echt hard nodig! Doe mee met de actie Klooster Westerhûs en
maak voor de Pasen een bedrag over dat je kunt missen.

Tekening van Nijkleaster-Westerhûs met daarop aangegeven de meer dan 200 zonnecollectoren op de
appartementen en de kloostergang. En de plaats van de watercontainers (3 cirkels in de binnentuin)

De watercontainers worden geplaatst op 30 maart 2022

In het menu Westerhûs op de website van Nijkleaster vind je alle informatie: Actie Klooster
Westerhûs (nijkleaster.frl). Met deze QR code kom je ook direct bij deze informatie:

Wij wensen iedereen een goede Stille Week en goede Paasdagen toe. Wij blijven bidden om
vrede in Europa en de hele wereld!
Mei in hertlike groetnis út namme fan Westerwert en Nijkleaster,
Gea van Wieren (voorzitter Westerwert)
Alex Riemersma (voorzitter Nijkleaster)

