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'HET VERHAAL GAAT DOOR' – we zijn over de helft!      

          Jorwert, mei 2014. 

 

Aan alle donateurs, vrienden en relaties van Nijkleaster, 

 

In maart zijn we begonnen met de Nijkleaster-actie voor 'De Ferdjipping' onder de titel Het Verhaal 

gaat door. We hebben hier via de gewone post, e-mail, facebook, kranten en de radio publiciteit 

voor gemaakt. Wie weet bent u ook persoonlijk benaderd door iemand uit de Nijkleaster kringen. 

 

De reacties die wij tot nu toe ontvangen hebben zijn hartverwarmend. Al meer dan 50 mensen  

hebben € 1000 (of 5 x € 200) toegezegd terwijl anderen een groter of kleiner bedrag hebben 

overgemaakt. Wij zijn daarmee dus over de helft en we hebben goede hoop dat we de andere helft 

ook zullen ontvangen.  Om de subsidies  en de bijdragen van de fondsen niet te verspelen, heeft het 

bestuur het besluit genomen om de verbouwing in ieder geval door te laten gaan. De kerkelijke 

gemeente Westerwert heeft ons een renteloze lening toegezegd. Deze zomer gaan we dus los! Dat 

is natuurlijk geweldig ... maar een lening moet wel afgelost worden.  

 

Van diverse mensen hebben we gehoord dat ze aan onze actie willen meedoen  maar er nog niet 

aan toegekomen zijn.  Anderen twijfelden nog, vooral  vanwege de vraag of dit wel zou lukken. 

Daarom brengen we deze brief in de publiciteit. Dan bent u helemaal  op de hoogte van de 

ontwikkelingen. U wordt van harte uitgenodigd om alsnog aan de actie mee te doen. Want om de 

kerk te kunnen verbouwen en de Ferdjipping op een goede manier in te kunnen richten is het écht 

nodig dat we 100 donateurs vinden die met ons meedoen. Als dank voor uw bijdrage wordt u 

uitgenodigd om op 28 september het prachtige kunstwerk van Han Reeder in ontvangst te nemen 

en te luisteren naar de toespraak van Geert Mak. 

 

Wanneer u al meedoet aan de actie, dan dient deze brief ter informatie. Mocht u er over nagedacht 

maar besloten hebben om niet mee te (kunnen) doen, dan is dat natuurlijk ook in orde. We danken 

u evenzeer hartelijk voor uw betrokkenheid bij Nijkleaster. 

 

Alle informatie over deze actie vindt u op www.nijkleaster.nl/hetverhaalgaatdoor. 

Help ons om de 100 vol te maken! Mei in hertlike groetnis, 

     
Henk Kroes (foarsitter)   Hinne Wagenaar (pionier-predikant)  
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‘IT FERHAAL GIET FIERDER’ – wy binne oer de helt! 
         Jorwert, maaie 2014. 

 

Oan alle stipers, freonen en relaasjes fan Nijkleaster, 

 

Yn maart binne wy begûn mei de Nijkleaster aksje foar 'De Ferdjipping' mei as titel It Ferhaal giet 

fierder. Wy hawwe lâns de wei fan de gewoane post, e-mail, facebook, krante en radio publisiteit 

hjirfoar  makke. Guon fan jo binne ek persoanlik benadere troch minsken út de kringen fan 

Nijkleaster.  

 

De reaksjes dy’t wy oant no ta krigen hawwe binne geweldich.  Al mear as 50 minsken ha € 1000 

tasein (of 5 x € 200) en tal fan oaren hawwe in grutter of lytser bedrach oermakke. Wy binne dus oer 

de helt en wy ha goede hope dat wy de oare helt ek noch binne krije sille. Om de subsydzjes en de 

bydragen fan de fûnsen net te ferspyljen hat ús bestjoer it  beslút naam om de ferbouwing fan de 

tsjerke yn elts gefal troch gean te litten. De tsjerklike gemeente Westerwert hat ús dêrta in rinteleaze 

liening tasein. Fan’t simmer sille wy dus los. Dat is geweldich fansels ... mar in liening moat wol ôflost 

wurde.  

Fan guon minsken hawwe wy heard dat se oan ús aksje meidwaan wolle, mar der noch net oan 

takaam binne. Oaren wienen noch net wis.  Dêrom bringe wy dit skriuwen yn de publisiteit. Dan 

binne jo hielendal op 'e hichte fan de ûntwikkelingen. Jo wurde fan herte útnoege om no noch oan 

de aksje mei te dwaan! As tank foar jo bydrage wurde jo dan ek útnoege om op 28 septimber it 

prachtige keunstwurk fan Han Reeder yn ûntfangst te nimmen en te harkjen nei Geert Mak. 

 

Wannear't jo al meidogge, dan tsjinnet dit brief ta ynformaasje. Hawwe jo der wol oer neitocht, mar 

past it net binnen jo mooglikheden? Dat is fansels ek goed. Wy tankje jo likegoed fan herte foar jo 

belutsenheid by Nijkleaster!  

 

Alle ynformaasje oer de aksje kinne jo fine op  www.nijkleaster.nl/hetverhaalgaatdoor. 

Help ús om de 100 fol te meitsjen!  

 
Mei in hertlike groetnis, 

     

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


