Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum
(Underweis nei Peaske, april 2017)
Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum,
Underweis nei Peaske wolle wy jimme graach ynformearje oer de Goede of Stille Wike:
-----------------------------------1. Palmpasen: De intocht in Jeruzalem.
We maken vanaf 09.00 uur Palmpasenstokken. Dit loopt uit op een korte dienst met de kinderen om
10.00 uur (Mantgum, 9 april/ds. Hinne Wagenaar)
2. Witte donderdag: Het laatste avondmaal.
Op de wijze van Vasten en Vieren beginnen we met een kort moment in de kerk. Daarna delen we Brea
en Wyn en ook (zoals elke week) Soep en Brood in de voorkerk
(Commissie Vasten en Vieren/ ds. Hinne Wagenaar. Jorwert, 13 april. 18.00 – 19.30)
3. Goede vrijdag: Het lijden en sterven van Christus.
Een ingetogen dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Aan het slot van de dienst
kunnen we een kruis-hulde brengen door een scherf bij het kruis te leggen of een kaarsje te branden
(Jorwert, 14 april. 19.30 – 20.30/ds. Hinne Wagenaar).
4. Stille zaterdag: De smaak van stilte.
Op Stille zaterdag, tussen Goede vrijdag en Pasen in, is er in Nijkleaster een kleaster-dag. Het zal een dag
zijn van stilte, van luisteren en samenzijn. Stille zaterdag is de dag waarop de kerk stil valt na het sterven
van Jezus. We beleven deze dag in het ritme van Nijkleaster met een viering, het luisteren naar teksten
van Bieke Vandekerckhove (1969-2015), met de kleaster-maaltijd en de kleaster-kuier. (Jorwert, 15
april. 09.30 – 16.00/ds. Saskia Leene). Opgave via de website of via de klooster-coördinator: 06-19167455)
5. Paaswake: Het Licht van Christus.
We beginnen deze dienst ‘s morgens vroeg in het donker met een vuur buiten de kerk. Daarna gaan we
naar binnen om de verhalen te horen over de opstanding van Christus. We wrijven de ogen uit en
geloven onze oren niet! Met veel kaarsen, bloemen en (doop) symboliek. Vroeg uit bed met Pasen is
speciaal! Een morgen om niet te vergeten. Ook zeker voor kinderen en jongeren! (Jorwert, 06.00 uur)
Paasontbijt en Paas-kuier. Na de viering (om ongeveer 07.00 uur) is er iets om te drinken
(koffie/thee/chocolademelk) en te eten (eieren en paasbrood). U kunt nog weer even naar huis of u
kunt de paaskuier meemaken. Dat is nu al een traditie geworden. Daarna volgt de paasviering.
6. Paaszondagmorgen: De Heer is waarlijk opgestaan!
De paaswake in de vroege ochtend is nog wat ingetogen. Langzamerhand breekt het besef door dat er
sprake is van omkeer, doorbraak en opstanding. De zondagmorgenviering is dan opgetogen. Het
feestelijke dienst met veel zang en wederom bloemen rondom het kruis. Doeken zullen dit jaar een
belangrijke rol spelen. Het thema is dan ook: Uit de doeken doen/Ut ’e doeken dien.
(Jorwert, zondag 16 april. 09.30/ ds. Hinne Wagenaar)

TSJINSTEN WESTERWERT-MANTGUM
9 april
13 april
14 april
16 April
30 april
7 maaie
8 maaie
14 maaie
21 maaie

Palmpeaske yn Mantgum
Wite Tongersdei yn Jorwert
Goed Freed yn Jorwert
Peaske snein yn Jorwert (06.00 en 09.30 oere)
4 gemeenten te Mantgum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
(mienskiplik Hilaard, Húns-Leons, Mantgum en Westerwert)
Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ dhr. U. Zwaga)
Tsjinst yn Mantgum (09.30/ ds. Willemien Keuning)
Tsjinst yn Bears (09.30)

NIJKLEASTER Kleaster-moarn (09.30 – 12.30 oere. Moarnsgebed om 09.30 oere)
12 april
19 april
26 april
3 maaie
10 maaie
17 maaie
24 maaie

ds. Willemien Keuning (Mantgum)
ds. Tjitske Hiemstra (Ljouwert)
ds. Saskia Leene (Snits)
ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
ds. Tieneke van Lindenhuizen
ds. Sytze Ypma (Skearnegoutum)
ds. Reinier Nummerdor (Grou)

Nijkleaster Pinkster Paad (NPP, moandei 5 juny)
Het Pinksterpaad vindt in 2017 plaats op Pinkstermaandag 5 juni en staat in het teken van
'Veelkleurigheid'. Geef u op en zet deze datum alvast in uw agenda! Er kan worden gekozen voor twee
afstanden: lang en kort. Zo kan (bijna) iedereen meedoen en zijn of haar eigen Pinksterpaad lopen.
Wanneer we Tweede Pinksterdag door de weilanden lopen en via smalle paden richting Zwette gaan
(lange route), zien we gele boterbloemen, rode klaprozen, paarse klaver, groen gras, lila
pinksterbloemen, witte madeliefjes, roze kaarsjeskruid en wit fluitenkruid. Een kleur aan bloemen en
grassen. Wij lopen daar met onze blauwe en rode jassen, gevulde gele en paarse rugzakken, blonde of
grijze haren en rode wangen. We zien groene weilanden, blauwe of grijze wolkenluchten, zwart-witte
koeien, grijze schapen, allerlei vogels met ieder een eigen verenkleed en gouden haantjes op de
kerktorens. We denken aan van alles, een palet aan zorgen, geluk, verdriet, toekomst, verleden en liefde.
Kleuren, geuren, gedachten en nog meer kleuren. Een explosie van kleuren zoals God de schepping
bedoeld heeft. Dat wordt zichtbaar op deze Tweede Pinksterdag 2017. Het thema van deze vierde
Nijkleaster Pinkster Paad is dan ook VEELKLEURIGHEID.
Aanmelden via https://pinksterpaad.nl/aanmelden/
of bellen met Kleaster-coördinator Annet: 06-19167455)

Mei in hertlike groetnis fan de tsjerkerieden fan
Westerwert en Mantgum.

