Nieuwsbrief 4 Stadsklooster Jabixhus september 2020
Door de coronaperikelen verliep het afgelopen half jaar voor Jabixhûs
natuurlijk anders dan verwacht. Zo kon de deelname aan de “geluksroute”
helaas niet door gaan. Andere dingen gingen wel door maar op een andere
manier.
Er is een website gemaakt en een logo ontworpen. Er is ook hard aan de tuin
gewerkt, zodat deze nu heel mooi en praktisch is geworden ook voor groepen.
Inmiddels zijn er andere kleinere tafeltjes gekocht, zodat er meer loopruimte is
in de eetzaal en er gemakkelijker 1,5, m afstand gehouden kan worden.
Daarom kunnen we ook daar weer activiteiten voor (kleinere) groepen
organiseren.

Activiteiten door derden
Het mooie is dat steeds meer mensen gebruik maken van de faciliteiten.
Jongeren van de Morgenster komen hier nu samen op woensdagavond. Een
vrouwengebedsgroep komt op vrijdag. City Movement drie keer per jaar.
En op de dinsdagavonden vanaf 15 september organiseert Arthur Pirenne
(bekend van o.a. Elly en de wiebelwagen) hier zelfs een cursus clownen!
Bijzonder hoe je op een andere manier kunt communiceren met kinderen,
maar ook veel kunt betekenen voor bv zieken en dementerenden! Meer info:
https://www.arthurpirenne.nl/clownslessen-leeuwarden

Stadsgebed live en digitaal
Elke eerste woensdag van de maand (7/10, 4/112/12) is er nog steeds om 20.00
uur Stadsgebed voor Leeuwarden. In de eetzaal kunnen ca 8-10 mensen
terecht , vandaar dat we zorgen, dat wie dat wil ook mee kan doen via Zoom.
Om mee te doen kun je via Zoom gaan naar
Join Zoom meeting Meeting ID 7895350060 , wachtwoord 131410

Wachten op God
Vanaf 21 september 19.30-20.30 uur start een
serie van zes losse maandagavonden onder de
titel “Wachten op God” onder leiding van
Hanneke Fonteijn en gitarist Johan Doornebal.
Vaak rennen we maar door, maar tijdens deze
uurtjes willen we de tijd nemen om stil te
worden en vooral te luisteren.
Op verschillende manieren wordt met een
vrije mix van geïmproviseerde muziek, gebed, Bijbelteksten en stilte
geëxperimenteerd . We hopen dat zo een ontvankelijke sfeer ontstaat waarin
God ruimte krijgt.
Het is dus geen gespreksgroep of bijbelstudiegroep, maar meer een meditatief
moment. Je hoeft dus geen ervaring of Bijbelkennis te hebben om mee te
kunnen doen.
Er zijn geen kosten aan verbonden en er is ruimte voor max 8 personen i.v.m.
corona. Wil je dit wel eens proberen, geef je dan wel van te voren op via
jabixhus@gmail.com.

Stilte en soep in de 40 dagen tijd werd Lectio Divina via zoom
Na een paar keer Stilte en Soep moesten we dit jaar overschakelen op Lectio
Divina via Zoom. Voor iedereen een nieuwe ervaring. Het was verrassend hoe
snel je toch samen op deze manier kon zoeken naar Gods stem door de
Bijbeltekst heen en dat open met elkaar kon delen. Het leuke was wel dat er zo
ook gemakkelijk mensen uit andere plaatsen aan konden haken. De
gestructureerde opbouw van Lectio Divina leent zich wel goed voor een
digitale versie. We zijn er dan ook na de 40 dagentijd nog mee door gegaan tot
de vakantie.
We horen het graag als mensen hier belangstelling voor hebben , dan kunnen
we kijken of we dat weer aan gaan bieden. We deden het nu op de avond om
21:00, maar andere tijden kunnen ook. Mail naar jabixhus@gmail.com

Tijd om elkaar echt te leren kennen: Tijd voor elkaar
Omdat er spontaan al aanmeldingen kwamen voor
de relatiecursus, die Lieuwe en Jeannet al 13 jaar
geven, wilden we die graag door laten gaan. Met een
nieuwe corona-proof inrichting van de eetzaal
kunnen we nu max 8 stellen verwelkomen, die wel
zin hebben aan 7 avondjes uit met diepgang. Steeds
met een diner voor twee vooraf.
Op vrijdagen om de twee weken. Start op 9 oktober.
Dus geef je snel op! Meer info op de website
www.jabixhûs.nl en www.tijdvoorelkaar.nl

Hemelvaartvlogwandeling
Vorig jaar hadden wij in samenwerking met de Parkkerk, de Pelikaankerk en
de Vineyardgemeente meegewerkt aan de openluchtdienst op Hemelvaart,
o.a. door een aansluitende bezinningswandeling te verzorgen. Nu dat dit jaar
allemaal niet kon hebben we bedacht om van die wandeling een vlog te
maken, zodat je of met de telefoon in de hand de wandeling op eigen
gelegenheid kon lopen of hem thuis virtueel kon lopen en over de
bezinningsvragen nadenken.
Benjamin Egerland, met zijn fascinatie voor lichteffecten van de zon, heeft het
gefilmd. De vlog is terug te vinden op Youtube met de titel
Wandel-vlog Hemelvaart Leeuwarden 2020 Hemel op aarde

Bezoek van Adventure 300
Deze zomer kregen we bezoek van Marius Frey en zijn gezin. Zij maken al 10
jaar deel uit van stadsklooster the Manor House in Steffisburg in Zwitserland.
Wij hadden hen twee jaar geleden ontmoet op een ontmoeting van
stadskloosters uit Europa in Basel. Onder de titel Adventure300 bieden zij een
programma aan waarin mensen kennis kunnen maken met het leven in “new
monastic communities”. Ter gelegenheid van hun bezoek hebben we een
barbecue georganiseerd met belangstellenden, waaronder ook mensen van
Nijkleaster. Het werd een inspirerende avond! Niet alleen Marius vertelde over
hoe hun Stadsklooster met 8 gezinnen werkte, ook de oudste dochter vertelde
spontaan over haar ervaringen. Wie geïnteresseerd is kan op Youtube onder de
titel” A300 Learning from the monastics” een serie verhalen van Marius
bekijken.

Op de foto Marius Frey en zijn gezin en Tjeerd van der Meer met gezin .

Afscheid van Sikko van der Wal
Onze goede vriend en penningmeester van de Stichting
Jabixhûs Sikko van der Wal was al een aantal jaren ziek,
maar ondanks dat wist hij met zijn ervaring en
enthousiasme veel bij te dragen in het tot stand komen
en vormgeven aan onze idealen. Op 4 juli moesten wij
afscheid van hem nemen. Hij is 57 jaar geworden. De
prachtige afscheidsdienst is nog terug te zien op
www.sikkoherdenken.nl.
Gelukkig hebben wij een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van
Karin de Jong-Braaksma. Daar zijn we heel blij mee!

Website
We zijn erg blij, dat we nu een complete website hebben: www.jabixhus.nl
Feije Thijs van der Wal van VDW-reclame heeft ons daarbij enorm deskundig
geholpen. Er is zelfs een gebedsmuur op te vinden, zodat het digitale gebed
altijd door kan gaan.

Logo
Jeanet Beuker heeft zowel voor het stadsklooster als het gastenverblijf mooie
sobere logo’s gemaakt, waarin de X eruit springt : Christus staat centraal! Het
dakje verwijst naar gastvrijheid.

Gastenverblijf
Ook dit jaar hebben Lieuwe en \Jeannet veel gasten in het pilgrimsguesthouse
gehad. De reserveringen voor maart en april werden allemaal geannuleerd
i.v.m. corona. De jonge Duitse fotograaf Benjamin Egerland, die in februari
twee weken zou komen kon niet terug. Hij is tot hemelvaart gebleven en heeft
geholpen met foto’s voor de Jabixhuswebsite en het filmen van de
bezinningstocht voor hemelvaart. Vanaf juni begon het echt weer druk te
worden. Dit keer met heel veel reserveringen via Vrienden op de fiets, dus
stoere fietsers en wandelaars, die meestal 1 of 2 nachten bleven. Erg leuk
publiek!

Tuin
Lieuwe, Jouke en André hebben samen met buurvrouw Hadewych hard
gewerkt aan de tuin. Er is een nieuwe verdeling gemaakt met de buren, zodat
we een ronde in hoogte verlopende schutting van wilgentenen konden
plaatsen. Hierdoor lijkt de tuin aan alle kanten groter en konden we ook een
rond grasveld aanleggen. Van de nieuwe vuurplaats is deze zomer al vaak
gebruik gemaakt ! De tuin biedt ook extra mogelijkheden voor ontmoetingen
in coronatijd.

