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Beste freonen en stipers van Nijkleaster,
Wat maken we als Nijkleaster een bijzonder jaar mee! Iedere woensdag beleven we
prachtige Kleaster-ochtenden met kuier. Doordeweeks en in de weekenden hebben we
mooie bijeenkomsten met groepen. Deze zomer is de Voorkerk verbouwd en de
Ferdjipping gerealiseerd, mede dankzij velen van jullie. Wij ervaren het als overweldigend
en genieten van ieder moment.
Graag willen we jullie allemaal, die met Nijkleaster meeleven, informeren over de laatste
ontwikkelingen én de plannen voor de nabije toekomst. Deze brief is tegelijkertijd een
uitnodiging voor de jaarlijkse Nijkleaster-jierdei.

1.
De jaarlijkse Nijkleaster-jierdei wordt gehouden op zondagmiddag 19 oktober.
Inloop tussen 14.00 en 14.30 uur. Hierbij is ook de mogelijkheid om de Ferdjipping te
bewonderen. Na de opening volgen verschillende activiteiten, verspreid over Jorwert:
zingen o.l.v. Hindrik van der Meer; een kleaster-kuier o.l.v. Trees v.d. Wal; psalmen lezen
met ds. Jurjen Hilverda en een inleiding over het verleden, heden en de toekomst van
Nijkleaster door Henk Kroes. We sluiten de middag af met een slotviering (16.30 uur)
o.l.v. ds. Hinne Wagenaar. Opgave is niet nodig maar mag wel via de website. Na de
opening kun je een workshop kiezen. Om overlast van auto's in het dorp te voorkomen,
vragen we je zoveel mogelijk buiten het dorp te parkeren. Je bent van harte welkom!
2.
Het jaarprogramma voor 2014-2015 is klaar. Je kunt hier alle (nieuwe) activiteiten
in vinden. Je krijgt het bij deze brief digitaal of als folder meegestuurd. Bijna alle
informatie staat ook op de website van Nijkleaster. Ook via de Nijkleaster facebook-pagina
en twitter is er veel verbinding. Opgave voor de activiteiten kan via de website (of
schriftelijk).
3.
Ook de financiële kant van Nijkleaster is belangrijk. Velen van jullie hebben
meegedaan aan onze actie ‘Het verhaal gaat door’ voor de Ferdjipping. Hartelijk dank

daarvoor! Voor alle andere activiteiten die Nijkleaster organiseert hebben we jouw
bijdrage (meeleven, meedoen, meebidden) hard nodig. Ook je financiële bijdrage is van
harte welkom. Voor freonen/vrienden van Nijkleaster is dat € 100,- per jaar, voor
stipers/donateurs € 25,- Mocht je dat voor dit jaar nog niet gedaan hebben, dan zien we
dat graag voor het einde van het jaar tegemoet. Voor het realiseren van onze droom – een
eigen kloostergebouw - is veel geld nodig. Daarom hopen we ook op legaten, erfenissen en
andere bijdragen.
4.
Op onze website vind je het jaarverslag van Nijkleaster 2013. Je kunt bv. in het
zoekgedeelte 'jaarverslag' intypen. Je vindt dan het hele jaarverslag incl. de activiteiten,
publiciteit, winst en verliesrekening.
5.
Graag ontvangen wij je e-mail adres wanneer je deze brief nog per post ontvangt.
We willen de portokosten graag laag houden.
6.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande bij Nijkleaster. Maar niet alleen op het gebied
van gebouwen. We proberen ook materiaal te ontwikkelen in een eigen Nijkleaster-stijl.
Dit lied werd ons deze zomer aangedragen. Hindrik van der Meer heeft deze Irish blessing
(Ierse zegen) naar het Fries vertaald. We zullen dit lied ook zingen op 19 oktober!
May the road rise to meet you,
may the wind be always at your back,
may the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields
and until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.
Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant útwaait,
dat de sinne blier dyn antlit beskynt,
de rein dyn lannen myld bedript.
En oant wy elkoar wer moetsje,
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.

We hoopje elkoar 19 oktober wer te moetsjen!
Mei de hertlike groetnis, namens het hele Nijkleaster-team,

(Hinne Wagenaar, pionier-predikant voor Nijkleaster)

