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'HET VERHAAL GAAT DOOR'   
         Jorwert, maart 2014. 
 
 
Aan alle donateurs, vrienden en relaties van Nijkleaster, 
 
graag willen wij u op de hoogte brengen van de fondswervingsactie die Nijkleaster dit 
voorjaar is gestart voor de verbouwing van de (voor)kerk van Jorwert. De actie heeft 
de naam 'Het verhaal gaat door' gekregen. Wij willen u vragen of u aan deze actie wilt 
meedoen om ervoor te zorgen dat het verhaal daadwerkelijk kan doorgaan. 
 
Bij de opening van Nijkleaster in oktober 2012 werd de kerk eenvoudig aangepast om 
een begin van het project mogelijk te maken. Een keuken, een tijdelijk plafond en een 
toiletblok waren de minimale eisen daarvoor. Maar vanwege de grote belangstelling 
werd al snel duidelijk dat de plannen voor een vaste verdieping niet lang op zich 
konden laten wachten. Na overleg met instanties zoals de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken, de gemeente Littenseradiel en Monumentenzorg is de vergunning tot stand 
gekomen. Ook zijn subsidies van de Provincie Fryslân en enkele fondsen ontvangen. 
 
Om nu de laatste financiën rond te krijgen starten wij de actie 'Het verhaal gaat door'. 
Wij zoeken 100 mensen of instanties die Nijkleaster en de Jorwerter kerk een warm 
hart toedragen. Wij vragen hen om €1000 te schenken aan ons project. De eerste 100 
donateurs worden later dit jaar uitgenodigd voor een exclusieve bijeenkomst en 
krijgen daarbij een speciaal kunstwerk van Han Reeder als geschenk. In de bijgaande 
folder vindt u de nodige informatie. Op de website van Nijkleaster staat nog meer 
materiaal, inclusief een filmimpressie over de actie en de verbouwing. Zie: 
www.nijkleaster.nl/hetverhaalgaatdoor. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om aan deze actie deel te nemen. Om het verhaal door 
te laten gaan! 
 
Met een hartelijke groet,  

     

Henk Kroes (voorzitter)   Hinne Wagenaar (pionier-predikant) 
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'IT FERHAAL GIET FIERDER'   

         Jorwert, maart 2014. 
 
 
Oan alle stipers, freonen en relaasjes fan Nijkleaster, 
 
graach wolle wy jo op de hichte bringe fan de fûnswinningsaksje dy't Nijkleaster dizze 
maaitiid op tou set foar de ferbou fan de Jorwerter (foar)tsjerke. De aksje hat de 
namme krigen 'It ferhaal giet fierder'.  Wy freegje oft jo oan de aksje meidwaan wolle 
om derfoar te soargjen dat it ferhaal fierder giet. 
 
By it iepenjen fan Nijkleaster yn oktober 2012 is de tsjerke ienfâldich oanpast om in 
earste begjin te meitsjen mei it projekt. Der kaam in keuken, in tidelik 'stoffen' plafond 
en in nij toiletblok. Fanwege de grutte belangstelling waard yn 2013 al gau dúdlik dat 
de plannen foar in fêste ferdjipping yn 'e foartsjerke net lang wachtsje koenen. Nei 
oerlis mei ynstânsjes sa as de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Gemeente 
Littenseradiel en Monumentenzorg is de fergunning foar de ferbouwing rûn kaam. Ek 
binne subsydzjes takend troch de Provinsje Fryslân en inkelde fûnsen. 
 
Om no de lêste finânsjes rûn te krijen starte wy de aksje 'It ferhaal giet fierder'. Wy 
sykje 100 minsken of ynstânsjes dy't Nijkleaster en de Jorwerter tsjerke in waarm hert 
tadrage. Wy freegje har om €1000 te skinken oan ús projekt. Dy earste 100  donateurs 
wurde letter dit jier útnoege foar in eksklusive gearkomst en krije in spesjaal 
keunstwurk fan Han Reeder as geskink. Yn de bygeande folder fine jo de nedige 
ynformaasje. Op de webside fan Nijkleaster stiet noch mear materiaal, ek mei in 
filmympresje oer de aksje en de ferbouwing (www.nijkleaster.nl/hetverhaalgaatdoor). 
 
Jo binne fan herte útnoege om oan dizze aksje diel te nimmen. Dan kin it ferhaal 
fierder gean! 
 
  
Mei in hertlike groetnis, 

     

Henk Kroes (foarsitter)   Hinne Wagenaar (pionier-dûmny)  


