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Elke eerste woensdag van de maand om 20.00 uur : Stadsgebed

Elke eerste woensdag van de maand is er Stadsgebed in het Jabixhûs.
Met bidders uit allerlei verschillende kerken . Met dankdag is vooral
gedankt voor alle positieve dingen die in Leeuwarden gebeuren .
Iedereen prikte eerst punaises in de gevilte plattegrond van
Leeuwarden , waarna hij of zij het dan punt toelichtte. Daarna baden
en dankten we voor elkaars punten.
24 uur nieuwjaarsgebed op 1 en 2 januari !
Omdat 1 januari de eerste woensdag van het jaar is leek het ons een
goed moment om 2020 in gebed op te dragen door een 24 uurs
gebed te organiseren. Op nieuwjaarsdag beginnen we om 15.00 uur
en het is de bedoeling dat in estafettevorm de klok rond gebeden
wordt, zodat we om 15.00 uur op 2 januari weer afsluiten. Er zijn wat

muzikanten gevraagd om op verschillende tijden het gebed te
ondersteunen. Er zullen zogenaamde prayerstations ingericht
worden, zodat je op verschillende creatieve manieren kunt bidden.
Bijvoorbeeld door schilderen, schrijven , lichtjes aansteken, punaises
te prikken e.d. Kom het maar eens proberen, ook als je niet gewend
bent om te bidden. Op de website vind je een intekenrooster, maar
je mag ook zo langskomen.
Geurenworkshop 20 september

Tjitske Volkering van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum
verzorgde een boeiende en druk bezochte workshop over geuren in
de Bijbel. Voor de meesten ging een nieuwe wereld open. Er blijken
meer dan 500 teksten te verwijzen naar geuren in de Bijbel ! Zij had
geur oliën meegenomen om ons ook zelf bijzondere geuren te laten
ruiken.
Burendag 28 september

Met burendag kwamen ca 25 buren een kijkje nemen in onze eetzaal.
Veel mensen kenden elkaar ook alleen maar van het groeten op
straat, dus het werd een vrolijke ontmoeting rond lekkere soepjes.

Bezinningsmiddag kerkenraad Hallum

Even een voorbeeld van de activiteiten , die je bij ons kunt doen:
De PKN- kerkenraad van Hallum wilde 14 september een
bezinningsmiddag doen. Zij hebben daarvoor gebruik gemaakt van de
eetzaal en het gebedsatelier. Daar gaven zij grotendeels zelf invulling
aan met o.a. een Lectio Diviniaoefening. Ons was gevraagd ook een
bezinningsactiviteit te organiseren. Daarvoor hebben wij in het
Vijverpark overal verspreid rode poefjes neergezet met elk een
symbolisch voorwerp met een bezinningsvraag er bij. Iedereen kon
zelf een poefje kiezen en er alleen of gezamenlijk bij langs gaan. Het
was gelukkig een stralende dag , waardoor het echt een bijzonder
moment werd.
Verder hebben wij een Bijbelse maaltijd verzorgd met o.a. Ezau’s
linzensoep en het gemeste kalf in amandelsaus. Voor het toetje
hadden ze speciaal een feestelijke ijsfiets van La Venezia geregeld !

In juni hebben we voor een andere kerkenraad al eens een vroeg
ontbijt met een vergaderochtend geregeld. Verder is hier al een keer
een interne communicatiecursus van twee dagen met lunch
georganiseerd door een bedrijf. De organisatie van Gracelandfestival
beviel hun brainstormweekend inclusief overnachting hier zo goed
dat ze dit jaar weer komen. Zij kookten zelf met elkaar.

Marriage Course

11 oktober zijn we begonnen met de Marriage Course (Tijd voor
elkaar). Er doen 8 stellen mee uit heel Friesland. We hebben
inmiddels 3 avonden achter de rug. Enthousiaste reacties ! lekker
eten , gezellige zaal , relaxte sfeer en boeiende onderwerpen. Met
dank aan de vrijwillige koks en hosts. Na de kerst zijn er nog 3
avonden. Ook een keer host zijn of koken voor 20 personen? Laat het
ons weten !
NB: op 2 zaterdagen in februari en maart willen we de Pre Marriage
Course gaan geven. Spread the word!
Verhalenavond

15 november hebben we zelfs het landelijke nieuws gehaald ! We
hadden ons opgegeven voor de verhalenavond, waar meer dan 300
verhalen verteld werden. Bij ons werd door 4 mensen meerdere
keren een pelgrimsverhaal verteld .
https://verhalenavond.nl/verhalen/stadsklooster-jabixhus/
Het bleek een heel afwisselende avond met ontroerende ,
filosofische , hilarische en geestelijke verhalen.
De hele avond kwamen er mensen luisteren. Ik had daar enthousiast
over getwitterd en de volgend dag bleek de NOS mijn tweet
meegenomen te hebben in hun berichtgeving!
https://nos.nl/artikel/2310687-20-000-luisteraars-bij-verhalenavondfriesland.html

Boekenclub
Tjerk de Reus , boekenrecensent van het Friesch Dagblad zou het wel
leuk vinden om wat boekgesprekken te leiden in ons stadsklooster.
Wie lijkt dat interessant en welke boeken zou je graag eens
bespreken met anderen? Mail naar jabixhus@gmail.com
Filmclub
Ik ben zelf een filmliefhebber en zou het leuk vinden om een filmclub
te starten om samen films te kijken en er dan over na te praten. Wie
lijkt dat ook leuk? En welke filmtips heb je dan? Mail naar
jabixhus@gmail.com
Stichting en rekening
De Stichting Jabixhûs heeft inmiddels een ANBI status aangevraagd.
Wij verwachten dat die binnenkort toegekend wordt. Ook is er nu
een zakelijke rekening voor de stichting geopend , zodat er nu ook
direct giften overgemaakt kunnen worden.
Het rekeningnummer is NL83INGB 0008 4281 17 t.n.v. Stichting
Jabixhûs

