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Stilte en soep in de 40 dagen tijd  

Tijdens de 40 dagentijd doen wij als Stadsklooster opnieuw mee met een 

landelijk initiatief van contemplatio.nl om op 40 plaatsen in Nederland te gaan 

oefenen met Lectio Divina. Deze oude kloostermethode om luisterend bijbel 

te lezen wordt in het boek "Kijken en luisteren naar Jezus "van Jos Douma , 

Nadia Kroon en anderen weer onder de aandacht gebracht. Hierbij gaat het 

niet om discussie , maar om in alle rust een Bijbeltekst meerdere malen te 

lezen en op je in te laten werken om zo dichter bij het hart van God te komen. 

Het is voor veel mensen nieuw, dus kom het gewoon eens proberen. Het duurt 

ca 45 minuten. Na de tijd is er gelegenheid om mee te doen aan een 

eenvoudige vastenmaaltijd van soep met brood. Entree is gratis. Het is elke 

woensdag, maar je kunt ook gewoon een keer komen en kijken of het je 

aanspreekt. 

26 februari tot 8 april start 17.45 uur 

 

 

Tijd om elkaar echt te leren kennen 

Voor stellen die van plan zijn te gaan samenwonen of trouwen geven wij al 

jaren als vrijwilligers de Pre Marriage Course. Op twee zaterdagen (28/3 en 

21/4) heel praktisch aan de slag om met elkaar als stel  te praten over 

communicatie, taakverdeling , geldzaken, jaloezie  en liefdestalen, zodat je 

een goede start kunt maken. En heel gezellig! Geef het door aan stellen die je 

kent . 

Facebook Pre marriage Course 2020 Leeuwarden 



 

Geluksroute Leeuwarden 

Op 21 en 22 maart staat Leeuwarden weer bol van de geluk-activiteiten. Daar 

doen wij samen met de bovenburen enthousiast aan mee ! het programma 

groeit nog ,maar er is al van alles bedacht 

• Geluk-verhalen: verhalen over geluk , persoonlijk of bv een Bijbelverhaal 

over geluk .  

• Keileuke creatieve workshops van bovenbuurvrouw Hadewych 

(knuffelkei vilten, stenen stippelen, steencollages) 

• Workshops : Leer je liefdestaal kennen  

• Love and peas-maaltijd met workshop humus maken 

Houd de website https://geluksroute.nu/editie/leeuwarden2020 in de gaten 

voor het volledige programma 

 

24 uurs gebed Nieuwjaar 
Elke eerste woensdag van de maand is er om 20.00 Stadsgebed. Nu Nieuwjaar 
daarmee samenviel leek het ons mooi een estafettegebed van 24 uur te doen 
met mogelijkheid voor creatief gebed. Ca 35 mensen deden mee om te bidden 
voor de stad en onze buurt.  
 
 

 
 
 

https://geluksroute.nu/editie/leeuwarden2020


Open dag voor Kollumerzwaag/Veenklooster 25 januari 
Wat een gezellige middag was dat! De hele middag kwamen er oude bekenden 
langs uit Kollumerzwaag en Veenklooster. Jaren hebben ze meegeleefd met 
de voorbereidingen en plannen en nu konden we ze laten zien hoe de dromen 
werkelijkheid geworden zijn.  

  

  
 

Beeld en maker even herenigd 

Tijdens de open dag kwam ook Dick van der 

Zwaag langs, de beeldhouwer, die het beeld van 

de voeten in de gebedsruimte gemaakt heeft. Zo 

kon ik hem de vraag stellen, die me al heel vaak 

gesteld was , maar waar ik het antwoord niet op 

wist : “Is het beeld uit één stuk gemaakt of zijn 

de voeten later op de ondergrond gemonteerd ?” 

Het antwoord van Dick: “Het is helemaal uit één 

stuk hout gemaakt!“ 

Dat maakt het nog bijzonderder. 

 



Valentijnsmaaltijd 14 februari 
We hadden een mooie gift gekregen en wilden die graag delen. Daarom 
hebben we met Valentijn een gratis diner georganiseerd voor mensen , die al 
heel lang niet uit eten geweest waren i.v.m. een krappe beurs. Via de 
Facebook Weggeefhoek 058 hadden zich in een mum van tijd 8 stellen 
aangemeld. Wat een feestelijke avond hebben we gehad! 
Toevallig hadden we een jonge Duitse fotograaf te logeren, die graag wilde 
helpen met koken en bedienen.  Hij vond het zo leuk , dat hij overal filmpjes 
van maakte . Terug te vinden op instagram #benjamin.egerland.  

   

 

Gastenverblijf  

Laatst moesten we opgave doen voor de toeristenbelasting, voor het eerst van 

een heel jaar gastenverblijf.  

Er zijn al heel wat gasten geweest: in 2019 in totaal 540 overnachtingen van in 

totaal 280 verschillende mensen, waarvan 80 uit het buitenland kwamen, uit 

18 verschillende landen! Daaronder 1 hele echte pelgrim met wandelstaf, cape 

en brief van de bisschop, de franciscaanse broeder Alex uit Den Haag. 

  


