Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum
Septimber-Oktober 2017

Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum,
Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen JellumBears, Jorwert, Mantgum en Weidum.
Dit kear binne dit de ûnderdielen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tsjerke-tsjinsten
Kleaster-moarn by Nijkleaster yn Jorwert
Túnpreek
Yntree ds. Willemien Keuning (10 sept./ 09.30 oere)
Ontwikkelingen Nijkleaster
Jaardag Nijkleaster

Mei in hertlike groetnis fan de tsjerkeried fan
Westerwert - Mantgum.

1. TSJINSTEN WESTERWERT-MANTGUM
3 sept.
4 sept.
10 sept.
17 sept.
25 sept.
1 okt.
8 okt.
15 okt.
16 okt.
29 okt.
29 okt.

Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. Hinne Wagenaar)
Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Hinne Wagenaar)
Tsjinst yn Mantgum (09.30/ Yntrede ds. Willemien Keuning)
Túnpreek yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/ds. Jurjen Hilverda)
Tsjinst yn Weidum (09.30/ds. Jan Strikwerda út Jorwert)
Tsjinst yn Mantgum (09.30/ds. Andries Kobus út Mantgum)
Kleaster-tsjinst yn Jorwert (09.30/ ds. Hinne Wagenaar)
Tsjinst yn Nij Dekema (10.45/dhr. Ulbe Zwaga)
Regio-tsjinst yn Hilaard (09.30/ ds. Jurjen Hilverda)
Jaardag Nijkleaster (Jorwert/14.00 – 17.00)

2. NIJKLEASTER Kleaster-moarn
(09.30 – 12.30 oere. Moarnsgebed om 09.30)
30 aug.
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.

ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
ds. Willemien Keuning (Mantgum)
ds. Mirjam Hulzebos (Britsum)
pastor Jelle Waringa (Akkrum)
ds. Jurjen Hilverda (Winsum)
ds. Hinne Wagenaar (Jorwert)
ds. Tytsje Hibma (Kimswert)
pastor Jelle Waringa (Akkrum)
ds. Saskia Leene (Snits)

3. Túnpreek yn Jorwert
Zondag 17 september 2017 om 10.00 uur in de Notaristuin van Jorwert
Voorganger: ds. Hinne Wagenaar/ Muziek: Fanfare Wilhelmina uit Easterein
Op 17 september wordt een openluchtviering gehouden in het decor van het
Iepenloftspul van Jorwert. Dit openluchtspel is een fenomeen in Friesland en wordt in
de maand september twaalf keer opgevoerd. Het is niet alleen een viering in dit decor,
maar er wordt ook geprobeerd en relatie te leggen met de thematiek. De viering is in
het Fries, zoals ook het Iepenloftspul volledig Friestalig is. Dit jaar heet het stuk ‘It
Foarfal’.

It foarfal is de Jorwerter bewurking frij nei it boek Het wonderlijke voorval met de hond
in de nacht fan Mark Haddon. It ferhaal giet oer in jonge fan 15. Hy hat it syndroom fan
Asperger, in foarm fan autisme. De jonge ken alle lannen fan de wrâld mei harren
haadstêden en alle prymgetallen oant 7507 út ’e holle. Mar mei grapkes wit er him gjin
rie. Nea komt er allinne de strjitte út, mar as de hûn fan de buorfrou fermoarde wurdt,
wol er de wrâld yn. It publyk giet mei op syn reis, op syk nei de moardner fan de hûn en
mei yn alles wat er ûnderweis belibbet. (www.iepenloftspuljorwert.nl)
4. Intrede van ds. Willemien Keuning
Op zondag 10 september wordt ds. Willemien Keuning voor een periode van twee jaar
verbonden aan de gemeenten Westerwert en Mantgum, met de gemeente van
Mantgum als werkgebied. We hopen op een feestelijke dienst! Van harte welkom.
10 september in de kerk van Mantgum om 09.30 uur.
Voorgangers: ds. Willemien Keuning en ds. Hinne Wagenaar

5. Ontwikkelingen Nijkleaster!!
Op de ôfrûne gemeentejûn fan 3 april 2017 hat Henk Kroes, de foarsitter fan
Nijkleaster, ús ynformearre oer de plannen om in nij kleaster te begjinnen op de
lokaasje Westerhûs dat midden yn it lân tusken Hilaard, Jellum-Bears en Jorwert yn
leit (flak by Fûns). De ûntwikkelingen binne sûnt april fierder gien yn dy rjochting. Flak
foar de simmerfakânsjes is der in oerienstimming ta keap kaam tusken de
ferkeapjende partij oan de iene kant en de fertsjinwurdigers fan Nijkleaster en de
rintmasters fan Westerwert-Mantgum oan de oare kant. Begjin septimber komme de
plannen yn de gemeenteried fan Littenseradiel. Dêrmei komt it ek yn de iepenbierheid.
Jo kinne de kommende wiken dus publisiteit ferwachtsje oer de plannen fan
Nijkleaster. Op 7 septimber wurdt der in ynrinjûn organisearre yn it doarpshûs
fan Hilaard (de Twatine). Dêr lizze de plannen ‘ter inzage’ en is it bestjoer fan
Nijkleaster beskikber om dy ta te ljochtsjen. Fan herte wolkom.
6. Jaardag Nijkleaster
Zoals ieder jaar wordt de jaardag van Nijkleaster gevierd op de laatste zondag van
oktober. Dit jaar op zondag 29 oktober met diverse workshops van 14.00 – 17.00 uur.
We sluiten af met een viering rond 16.30 uur. Het programma volgt later.

