De tien kenmerken van Nijkleaster
I.
Nijkleaster voelt zich verbonden met de hele bewoonde wereld (oecumene), maar is lokaal en
fysiek verbonden met Jorwert en de dorpen in de naaste omgeving. Nijkleaster committeert zich
expliciet aan de taal, cultuur en geschiedenis van de Friese context.
II.
Nijkleaster voelt zich verbonden met de kerken in de hele bewoonde wereld, maar is lokaal
verbonden met de lokale Protestantse gemeente Westerwert-Mantgum (in de dorpen BearsJellum, Jorwert, Mantgum en Weidum).
III.
Nijkleaster ontwikkelt, naast het 'gemeente-model' van de gemeente Westerwert-Mantgum, een
'klooster-model' waaraan mensen zich kunnen verbinden op diverse niveaus van betrokkenheid.
IV.
Nijkleaster probeert een oase van rust en stilte te vormen in een wereld vol lawaai, onrust en
gebrokenheid. Een schuilplaats midden op het platteland, verbonden met de natuur. Een
oefenplek voor een leven van stilte, bezinning en verbinding. We doen dat vanuit de
verwondering dat het leven ons gratis en in genade is gegeven.
V.
Nijkleaster oefent leven in gemeenschap in een maatschappelijke context die zich kenmerkt
door verregaande individualisering en onafhankelijkheid. We zoeken een weg naar
gemeenschappelijk leven in eenvoud, van geloof - hoop - liefde.
VI.
Nijkleaster vindt gastvrijheid belangrijk, een van de pijlers van kerk-zijn en kloosterleven.
Gastvrijheid wordt aangeboden aan gasten die voor kortere of langere tijd hier willen verblijven.
VII.
Nijkleaster wil een gemeenschap van eenheid-in-verscheidenheid vormen. Het lichaam van
Christus bestaat uit diverse delen. Dat betekent dat er ruimte is voor mannen en vrouwen,
gezinnen en singles, 'zwart en wit', homo en hetero, Fries en niet-Fries.
VIII.
Nijkleaster zet zich actief in voor vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping. In eigen
context vertaalt zich dat onder meer in een inzet voor duurzaamheid, lokale economie en
rechtvaardige handel.
IX.
Nijkleaster wil samenwerken met alle mensen van goede wil. Ook al is Nijkleaster verbonden
met de protestants christelijke traditie, tegelijk willen wij ons verbinden met, en leren van,
andere kerkelijke, religieuze en niet-religieuze tradities. Wij koesteren de oecumenische
beweging, zoeken de dialoog met andere godsdiensten. Wij zoeken verbinding met iedereen die
denkt in termen van humor en openheid, genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid.
X.
Nijkleaster committeert zich aan een gedisciplineerd en aandachtig leven. Voor individu en
gemeenschap draait het leven om het groeien in navolging van Jezus Christus. Dat impliceert een
dagelijkse inzet voor gezamenlijke vieringen, voor individuele tijd van stilte, gebed, meditatie,
studie of Bijbellezing.

