Nikola-kommuniteit

De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van
mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht.
De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de
kerngroep van een bredere oecumenische beweging.
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Naam
De communiteit ontleent haar naam aan de Heilige Nikola, de
Oost-Europese
benaming
van
onze
welbekende Sinterklaas. Hij was de
legendarische bisschop van Myra, die de
beschermheilige werd van kinderen,
reizigers en varensgezellen. Hij is een
begrip voor jong en oud, in oost en west.
Zeker in Nederland is hij op een bijzondere
manier “oecumenisch”. Je hoeft niet in hem
te geloven om van hem te houden.
De 6e december is bij ons een grote
feestdag.
De Heilige Nikola herinnert ons er aan dat
we mensen ‘onderweg’ zijn.
Grondslag
De communiteit heeft haar wortels in het christelijk geloof, in de
beweging die voortbouwt op de getuigenissen over Jezus van
Nazareth. We hebben veel geleerd van kerken, kloosters en
mystici, maar ook van allerlei maatschappelijke bewegingen.
Wij staan open voor wijsheidstradities van Oost en West, voor
allen die op zoek zijn naar het geheim van het leven.
In onze gemeenschap bestaat dan ook een grote diversiteit.
Mensen die heel verschillend zijn, moeten (zo denken wij) niet
proberen elkaar te veranderen. Integendeel, zij kunnen elkaar
juist aanvullen en verrijken. Dat geldt voor mannen en vrouwen,
voor ouderen en jongeren, voor celibatairen, alleenstaanden,
gehuwden, levenspartners en gezinnen. Het geldt voor
katholieken en protestanten en voor de belijders van andere
religies. Religie is (ook in letterlijke zin) verbondenheid. Het gaat
ten diepste om de eenheid van gebed, liturgie en leven,
meditatie en actie, woord en stilte, om een bevrijding die
wijsheid wekt en die liefde en mededogen vrij maakt.
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Er is een beweging die voortkomt uit het hart en die, heel
concreet, haar uitstraling heeft in het gewone leven; dichtbij
maar misschien ook verder weg.

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:
De Nikola - kommuniteit wil zijn:
Een ruimte om tot je Zelf te komen
om tot je Bestemming te komen
om aan het Licht te komen.
Daarvoor is stilte nodig en gesprek
inkeer en openheid
alleen zijn en gemeenschap
loslaten en bewaren
spankracht en humor.

Concrete uitwerking
De basis van de communiteit
laat zich goed karakteriseren
in de drieslag:
Gebed: liturgie, bezinning,
stilte, meditatie.
Gemeenschap: delen van
het gewone leven,
ervaringen, inzichten en
talenten.
Gastvrijheid: ontmoeting
aan de maaltijd, bij de koffie
en in de kapel.
Mogelijkheid tot logies en
deelname aan de activiteiten.
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Gebed
Er zijn dagelijks drie getijdendiensten: ochtend, -middag, -en
avondgebed. (Tijd en plaats: zie het slot van deze folder).
In deze diensten wordt gezongen en gebeden en er is plaats
voor lezing en stilte. Er wordt gebruik gemaakt van liturgisch
materiaal uit diverse tradities.
Ook is er gelegenheid voor stille meditatie,iedere vrijdagmiddag
om 17.30 uur in de huiskapel. Jaarlijks organiseren we een
retraite in een abdij. Van tijd tot tijd zijn er open avonden,
waarop we een spirituele tekst lezen of een thema bespreken.
Ongeveer eens per maand wordt in de huiskapel een dienst van
Schrift en Tafel gevierd. Voorgangers uit diverse kerken leiden
deze diensten. ( zie voor alle tijden onze website)
Gemeenschap
Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de kapel, de
centrale keuken, eetkamer en huiskamer. De maaltijden worden
gedeeltelijk gezamenlijk gebruikt. Een bibliotheek en een
biologische groentetuin staan ons ter beschikking.
Deelname aan de kommuniteit is op verschillende manieren
mogelijk:
•
•
•
•

De kernleden hebben een levensgelofte van beschikbaarheid
afgelegd en belichamen de continuïteit. Voor hen geldt de
gemeenschap van goederen en inkomsten.
De leden hebben zich verbonden om gedurende een
bepaalde periode hun schouders onder het werk van de
kommuniteit te zetten; zij zijn al dan niet inwonend.
Voor zover de ruimte in onze huizen het toelaat, zijn er
medewerkers, die als huisgenoten meeleven op basis van huur
en onkostenvergoeding.
Tenslotte zijn er niet-inwonende medewerkers: zij verzorgen
regelmatig taken voor de kommuniteit.
Het bestuur van de Stichting Nikola-kommuniteit waakt over de
financiën en de huisvesting.
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Gastvrijheid
Ontmoeting bij koffie of thee is vrijwel dagelijks mogelijk
(afgezien van de gesloten periodes). Op die tijden kan ieder die
dat wil “zomaar” langs komen. Ook is het mogelijk om voor
kortere of langere tijd bij ons te logeren, b.v. om op verhaal te
komen, voor levensoriëntatie, bezinning of om kennis te maken
met de kommuniteit. Wie wil, kan met ons mee bidden, zingen,
eten en uitwisselen.
Binnen en buiten
De weg “naar binnen” is een belangrijke route voor ieder die
spiritualiteit wil beleven of beter: leven. Naar buiten toe heeft
ieder van ons zijn eigen activiteiten: werk (al dan niet betaald),
en betrokkenheid bij familie, vrienden en allerlei kerkelijke,
religieuze of maatschappelijke bewegingen.
Publicaties
- Om meer te weten te komen over ons bezig zijn, onze
spiritualiteit en alle kommunitaire activiteiten, kan men
zich abonneren op het tijdschrift RIM, dat 6 maal per
jaar verschijnt.
- ´Om tot je Bestemming te komen´:
de leefregel van de Nikola-kommuniteit en
diverse commentaren daarbij.
Dit boekje bevat ook een samenvatting van de
geschiedenis van de kommuniteit.

- ´Stem die in stilte wordt gehoord´:
een liedbundel met 60 liederen van de in 1996 overleden Edwin
van Kol (één van de stichters).
Te koop à € 7,50 bij de Nikola-kommuniteit (zelf afhalen of op
laten sturen)
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Meer informatie
Wilt u meer weten over de Nikola-kommuniteit? Dan is het
misschien het beste om eens langs te komen of één van de
activiteiten bij te wonen. We kunnen dan uitwisselen wat u en
ons bezig houdt en mogelijk over en weer geïnspireerd en verrijkt
worden. Wees welkom!
Zakelijke gegevens
Nikola-kommuniteit, Maliesingel 63,
3581 BS Utrecht, tel.: 030 2314184, wij zijn telefonisch
bereikbaar van 10.15-11.30 uur en van 20.15- 21.15 uur.
e-mail: nikkom@online.nl
website: www.nikola-kommuniteit.nl
Bank 38.42.16.951 t.n.v. St. Nikola-kommuniteit te Utrecht
Route
Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht CS met stadsbus lijn 3 (richting
Homeruslaan/Mecklenburglaan, uitstappen halte Oosterstraat) of
lopen:ca.25minuten.
Auto: u kunt zich het beste oriënteren op het Spoorwegmuseum
(Utrecht-Oost). Wij wonen daar dicht bij!
Getijdendiensten
Ochtendgebed:
Dagelijks om 08.00uur,behalve op zondagen,
in de huiskapel op Maliesingel 64.
Middaggebed:
Dagelijks om 12.30 uur in een zijkapel van
de Domkerk, Domplein, behalve op zon,- en
feestdagen.
Avondgebed:

Dagelijks om 21.30 uur in de huiskapel.

Stiltemeditatie:

Iedere vrijdag van 17.30-17.55 uur in de
huiskapel

Open Huis (ontmoeting bij koffie of thee)
10.15 – 11.30 uur: dagelijks, behalve op zondag en sommige
zaterdagen ( zie onze website en in ons blad RIM)
20.15 – 21.15 uur: dagelijks, behalve op woensdag en zaterdag.
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Open Tafel
U kunt met ons mee eten op zondag, maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdag. Niet in de vakantieperiode en de gesloten
periodes. Plaats: eetkamer, Maliesingel 63. Kosten: € 4,Opgave (via 030 2314184) tenminste 24 uur tevoren, voor
zondag uiterlijk vrijdagavond.
Logies
Aan te vragen bij gastennikkom@gmail.com, tel.: 030 2313966
Gesloten periodes
• Elke woensdagavond, behalve op de open avonden.
• Enkele zaterdagen : geen Open Huis.
• Een of 2 weken na Kerst en na Pasen.
• Zomervakantieperiode:1 juli – 1 september.
Zie voor de juiste data onze website of ons blad RIM.
Tijdens de vakantie en de gesloten periodes blijft U van harte welkom
in de getijdendiensten en meditaties!

Huisgenoten en leden in 2011
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Ik trek mij terug in mijn Tuin
om even op Adem te komen:
in Vrede laten gaan
wat mij bezig houdt.
Aandachtig aanwezig
alleen hier, alleen nu.
Bedenken wat ik zeg
straks zeggen wat ik denk
- helder en duidelijk
elk op z'n tijd,
vanuit de stilte
bewust van mijn plek in de kring..
Opdat er Ontmoeting zal zijn
in vrijheid en vriendschap.
Opdat de Kern geraakt wordt
en de Wijsheid bewaard..
Opdat wij voeling houden
met onze Bestemming!
Dit breng ik mij te binnen
bij de diepe klank van de schaal.
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