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Nijkleaster en de gemeente Westerwert 
(in de dorpen Jellum-Bears, Jorwert en 
Weidum) wensen jullie allemaal goede 
paasdagen toe!

In 2020 was het niet mogelijk om met 
Pasen in de kerk samen te komen. In april 
2021 waren onze vieringen live te zien 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 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!

Met een hartelijke groet,  
ds. Hinne Wagenaar en ds. Saskia Leene
(Jorwert, april 2022)

Vieringen en activiteiten in de kerk van Jorwert rondom PASEN. Tige wolkom!
Woensdag 13 april 09.30 - 12.30 uur  Kleaster-ochtend  
Donderdag 14 april 18.00 - 19.30 uur Witte Donderdag viering en maaltijd
Vrijdag 15 april 19.30 - 20.30 uur Goede vrijdag viering
Zaterdag 16 april 09.30 - 12.30 uur Stille zaterdag kleaster-ochtend
Zondag 17 april 06.00 uur Paaswake met paasvuur
Zondag 17 april 07.00 - 09.00 uur Paasontbijt en paaskuier
Zondag 17 april 09.30 uur Paasviering
Woensdag 20 april 09.30 - 12.30  Kleaster-ochtend

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. 


