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Kerk van Jorwert open
De tsjerke fan Jorwert is iepen. De
kerk is open voor individuen. Na het
ingrijpende advies van de overheid
willen we de kerk van Jorwert een
open huis laten zijn voor persoonlijke
stilte en bezinning. De kerk is de
komende weken iedere dag open
tussen 9.30 en 16.00 uur. Tussen
14.00 en 16.00 uur is er iemand van
ons in de kerk aanwezig. Uiteraard mogen er maar een paar mensen tegelijk de kerk
in, en vragen we afstand tot elkaar te houden. Daarmee conformeren we ons aan de
richtlijnen van de RIVM.
De kerkdiensten, andere bijeenkomsten en de kleasterkuiers zijn geannuleerd. Toch
willen we alle inwoners van Jorwert, gemeenteleden van Westerwert en gasten van
Nijkleaster de gelegenheid geven om even stil te zijn in de kerk of om bijvoorbeeld
een kaarsje aan te steken.

De actie Westerhûs gaat verder
Nijkleaster voert tot Pinksteren een grote
actie om de duurzaamheidsmaatregelen én de
inrichting van het nieuwe te bouwen klooster
te kunnen betalen. Het geld is onder meer
bedoeld voor inrichting, zonnepanelen en een
duurzaam watersysteem.
Door alle aandacht rondom het Corona-virus sneeuwt onze actie (begrijpelijk!) een

beetje onder. Juist daarom is uw hulp nu hard nodig. Doet u mee met een donatie via
de nieuwe webwinkel van Nijkleaster? En deelt u het bericht? Voor alle informatie:
www.nijkleaster.nl/actiewesterhus.

De dream van Henk Kroes /
De droom van Henk Kroes
Op zondag 15 maart werd een bijzondere
reportage uitgezonden bij Omrop Fryslân
radio. Henk Kroes vertelt over zijn drijfveren
om zich met hart en ziel in te zetten voor
Nijkleaster. Hij nodigt iedereen uit om
(financieel) bij te dragen. Deze reportage is
alleen beschikbaar in de Friese taal.
Luister hier naar de reportage.
De onderstaande tekst werd elke week gelezen tijdens ‘Vieren en Vasten’, de
vastenmaaltijd op donderdagavond. Nu deze maaltijden geannuleerd zijn, delen we
deze tekst die Sietske Visser schreef bij de zaligsprekingen en het thema ‘eenvoud’.

In alle eenvoud
In alle eenvoud zijn we hier bij elkaar
in deze oude kerk
waar woorden worden gesproken
van gerechtigheid en vrede
en we onze zorgen om de wereld delen.
In alle eenvoud zijn we hier bij elkaar
in deze mooie kerk
waar woorden worden gesproken
van barmhartigheid en troost
en we onze harten openen voor onze naaste.
In alle eenvoud zijn we hier bij elkaar
in deze levende kerk
waar woorden worden gesproken
van zuiverheid en arm van geest
en we mogen zijn zoals we bedoeld zijn.
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