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(Klaas Koopmans)

Voorwoord
De belangstelling bij de start van Nijkleaster in oktober 2012 was overweldigend. Dat dit
zich ook in 2013 onverminderd zou voortzetten, heeft ons blij verrast. We mochten in
totaal meer dan tweeduizend gasten verwelkomen en ook de media gaven ruim aandacht
aan onze activiteiten. We zijn in staat om het programma uit te voeren dankzij de enorme
inzet van Hinne Wagenaar en Sietske Visser, het pioniersechtpaar, samen met Gerko Last,
medewerker PR en fondsenwerving. Maar we kunnen absoluut niet zonder de steun van
de vele vrijwilligers die op allerlei fronten ondersteuning bieden. De komende jaren zal
ook de professionalisering van onze organisatie veel aandacht vragen.
De grote belangstelling levert ons heel veel energie op om op volle kracht door te gaan om
ons doel te realiseren: een eigen kloostergebouw in Jorwert, waar mensen voor kortere of
langere tijd kunnen verblijven. We hopen dat kerken (gemeentes en parochies) van
heinde en ver ons zullen steunen om dit doel te bereiken. Net zoals de aanpassing van de
voorkerk in Jorwert in 2014 zal plaatsvinden (waardoor de gebruiksmogelijkheden van de
kerk sterk zullen verbeteren) dankzij subsidies en individuele fondsenwerving, hopen we
voor de toekomstige fase gesteund te worden vanuit de kerkelijke kringen.
Na dit eerste jaar Nijkleaster gaan we met goede moed verder op pad!
Henk Kroes (voorzitter Stifting Nijkleaster)
1.

Missie en visie

Stifting Nijkleaster wil een nieuw klooster (nij kleaster) vormen in het dorp Jorwert. De
doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken
om zich te bezinnen en om op adem te komen. Tegelijkertijd is het een plaats waar
mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.
Zo wordt in ‘Nijkleaster’ gezocht naar nieuwe wegen voor het evangelie en er wordt een
aandeel geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.
Nijkleaster wil als open klooster gastvrijheid bieden aan mannen en vrouwen van diverse
kerken en tradities. Ook aan mensen die geen plaats (meer) kunnen vinden binnen de
bestaande kerken, en verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook heeft Nijkleaster
veel te bieden.
2.

De voorgeschiedenis van Nijkleaster

De opening van de Pioniersplek Nijkleaster vond plaats op 28 oktober 2012 in en rond de
monumentale kerk van Jorwert, het dorp waarvan de naam bekend was geworden door
Geert Maks boek 'Hoe God verdween uit Jorwerd' uit 1996. Tot onze vreugde én
verbazing was de opkomst overweldigend. De workshops voorafgaande aan de opening
waren 'overbooked'. Er werd gezongen in de kerk zelf, er werden verhalen gedeeld in de
voorkerk rondom de 'tafel van verhalen' (gemaakt door meubelmaker Hindrik Wester), en
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Sietske Visser ‘baggerde’ in deze zeer natte periode met bijna honderd mensen door de
weilanden rond Jorwert. De pelgrims-spirit was er niet minder om. Tijdens de officiële
opening bleek de kerk veel te klein te zijn. Het werd desalniettemin een feest. Ook al
weten we dat het bij Nijkleaster beslist niet gaat om de kwantiteit, we waren bemoedigd
door deze opkomst bij de opening. We voelden, en voelen, ons voortdurend gedragen
door de belangstelling, het enthousiasme, de spirit en gebeden van velen!
Natuurlijk ging er een lange periode van voorbereiding vooraf aan deze openingsdag.
Misschien al wel een periode van 25 jaar sinds de tijd dat Sietske Visser en Hinne
Wagenaar geraakt werden (in 1988) door het project Holden Village in de Verenigde
Staten. In de loop van 25 jaar ervoeren zij de kracht van gemeenschap en ook de behoefte
in de (protestantse) wereld aan plekken van gemeenschap: van liturgie en ontmoeting, van
inkeer en gebed, van werk en plezier, van creativiteit en studie. Na terugkeer in Friesland
en na een reis naar de Iona Community werd het plan serieus opgepakt vanaf 2007. Een
enthousiaste groep mensen vormde met hen een bestuur en in 2009 de stifting Nijkleaster.
In 2010 begonnen de besprekingen met de kerkelijke gemeente Westerwert (waar Jorwert
toebehoort) en met de afdeling Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland.
Die drie partijen vormden uiteindelijk de basis voor de pioniersplek Nijkleaster 2012 2019.

Sietske Visser en Hinne Wagenaar tijdens de eerste verjaardag van Nijkleaster.
(27 oktober 2013, stoerefoto.nl)
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3.

Het eerste halve jaar (juli-december 2012)

De eerste maanden waren bestemd voor kwartier maken, oriëntatie en kennismaking. Het
kwartier maken betrof vooral Nijkleaster, de kennismaking betrof de gemeente
Westerwert (ds. Wagenaar werd op 1 juli 2012 verbonden aan deze protestantse
gemeente). De voorkerk van Jorwert werd in de maanden september en oktober 2012
door bouw- en restauratiebedrijf Van der Vegt uit het naburige Weidum aangepast tot een
werkbare plek voor Nijkleaster. Romke Lemstra was als architect en vrijwilliger hier
nauw bij betrokken, samen met veel vrijwilligers uit de kringen van Westerwert en
Nijkleaster. Gerko Last werd aangesteld tot PR medewerker en fondsenwerver door
Missionair Werk. De website van Nijkleaster (www.nijkleaster.nl) werd gebouwd, de
social media gelanceerd.
Na de opening op 28 oktober 2012 kwamen de eerste activiteiten op gang. De plannen
waren opgevat om eerst één activiteit per week (de kleasterochtend op woensdag), één
activiteit per maand (de kleaster-zaterdag) en één activiteit per jaar (het Nijkleaster
Pinkster Paad) te organiseren. Direct kwamen er echter ook aanvragen van specifieke
groepen die een eigen programma bij Nijkleaster wilden volgen. Dat heeft de naam
'programma op maat' gekregen.
Wederom tot onze vreugde en verbazing was er al in de eerste maanden goede
belangstelling voor de activiteiten. De structuren waren in de basis aanwezig. Iedereen
moest vervolgens zijn eigen weg vinden.
4.

De structuur van Nijkleaster

Tot aan de opening functioneerden het bestuur en de kleaster-raad met het oog op het
mogelijk maken van Nijkleaster. Rond de opening van Nijkleaster veranderde de situatie
aanmerkelijk. Het bestuur zag een aantal mensen van het eerste uur verschuiven in de
richting van de kleaster-raad en de groep van vrijwilligers. Er werden nieuwe
bestuursleden aangetrokken, nu meer met het oog op het besturen van de Stifting
Nijkleaster. Het bestuur bestond per 31 december 2013 uit de volgende personen: Henk
Kroes (voorzitter), Sietske Visser (secretaris), Oege Tjerk Schievink (penningmeester),
Anje Wester-Koopmans (2e voorzitter), Wiep Koehoorn en Jan Henk Hamoen. Naast het
bestuur van Nijkleaster is er bovendien het gremium van het Overlegorgaan Pionierplek
Nijkleaster (OPN) met daarin vertegenwoordigers van Missionair Werk (Peter den Hoedt
en Louis Bakker ), de gemeente Westerwert (Harry Kaspers) en de stifting Nijkleaster
(Henk Kroes). De OPN vergadert eenmaal per kwartaal, samen met de werkers Gerko Last
en Hinne Wagenaar.
De kleaster-raad is de dagelijkse leiding van Nijkleaster. Dus naast de kerkenraad voor de
gemeente Westerwert is er een kleaster-ried. Deze behartigt al het uitvoerende en
inhoudelijke werk van Nijkleaster: de activiteiten, publiciteit, vrijwilligers, coördinatie en
planning. De kleaster-raad bestond in 2013 uit de volgende personen:
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ds. Hinne Wagenaar (voorzitter), Jeltje Koopman (notulist en lid van de kerkenraad van
Westewert), Albertsje Spliethoff (financiële administratie), Teake Posthuma
(vrijwilligers), Sietske Visser (programma), Gerko Last (PR en fondswerving), Akke
Berends-Koopmans (website en planning).

Impressie van Nijkleaster (A)
(Bert van der Kruk, 'Niets om je achter te verbergen', tijdschrift Het Vermoeden, maart 2013)
Het begin is er: de wekelijkse kloosterwandeling rond Jorwert moet de opmaat worden
naar de vestiging van een heus protestants klooster op het open Friese land. Zou God
dan toch weer terugkeren?
Het is koud in de kerk, goed koud. Op de stoelen die in een cirkel in het koor staan
opgesteld, liggen kleurige dekentjes. Pas als ik op het rode dekentje zit, zie ik om mij
heen dat anderen het ding over hun knieën hebben geslagen. Die zijn hier vaker
geweest.
We zijn met z’n twaalven en zingen een lied in het Fries: ‘Iepenje my foar jo goedens en
reitsje my oan.’ Het is taal die hier thuishoort, in deze twaalfde-eeuwse kerk op het
open, kale Friese land. Open mij voor uw goedheid en raak mij aan. We zingen het vier
keer achter elkaar. Uit onze monden stijgt warme damp omhoog.
Aan de wand hangt in twee talen het gedicht ‘Huis om stil te zijn’ van de Friese dichter
Eppie Dam. Het is het credo van dit protestantse klooster in wording. Wie weleens op
het Schotse eiland Iona is geweest, voelt al snel dat de religieuze gemeenschap die daar
in een oud Benedictijns klooster is neergestreken, de initiatiefnemers van Nijkleaster
in Jorwert tot voorbeeld dient.
We zingen een lied dat daar, in het verre Iona, is geboren. ‘Take, o take me as I am.’ We
zingen het ook in het Nederlands en in het Fries. Het is duidelijk, dit is een huis waar
de taal dicht op de huid moet komen. Net als de stilte. Na een stuk uit het evangelie van
Lucas zijn we lang stil; niet twee minuutjes, het lijkt wel een kwartier. Alleen het geklik
van de fotograaf verstoort de intieme stilte.
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Een deel van de actieve Nijkleasterlingen op zondag 27 oktober 2013.

5.

De activiteiten van Nijkleaster

Na de eerste maanden in 2012 zette de trend zich voort. Het enthousiasme, de
belangstelling en de deelname in 2013 waren overweldigend. We hadden gedacht rustig
ons programma te kunnen opbouwen en uitwerken. Maar dat was niet het geval, de
respons was groter dan verwacht of dan we hadden durven dromen.
De kleaster-ochtend groeide in een half jaar uit tot een instituut. Het is de basis van
Nijkleaster. Iedereen kan zonder opgave vooraf komen en meedoen. Het programma
blinkt uit in eenvoud:
9.30
10.00
10.30
12.00
12.30

Ochtendgebed in de kerk
Koffie/thee
Pelgrimeren rond Jorwert
Lunch
Afsluiting

De kleaster-ochtend gaat altijd door, ook al is er in de zomer van 2013 een pauze ingelast.
Alle direct betrokkenen hadden na het eerste half jaar een moment van afstand nodig.
Sinds de zomer van 2013 is er een team van acht voorgangers, zo'n 20 gastvrouwen en heren en een drietal pianisten. Lieme Lautenbach kreeg de functie van 'koster' voor
Nijkleaster.
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De kleaster-dag vormt een uitbreiding van de kleaster-ochtend. Er is meer aandacht voor
een speciaal thema en daar wordt een spreker voor uitgenodigd. De lunch is in de herberg
van Jorwert (het Wapen van Baarderadeel). In 2013 stonden thema's als 'Wandelen met
God', 'Gaven van de geest', 'Koken met passie' en 'Hoe Facebook mensen verbindt' op het
programma. Jammer genoeg werd de stilte-dag voor jongeren geannuleerd wegens te
weinig deelname. Het blijkt dat niet iedereen 'zomaar' naar Nijkleaster komt. Dan moet je
werkelijk zelf op zoek zijn naar spiritualiteit, stilte en God. Niet iedereen is daaraan toe,
hoewel dat niet perse gebonden is aan leeftijd.
Het Nijkleaster Pinkster Paad (NPP) werd
voor het eerst georganiseerd met
Pinksteren 2013. Het werd een driedaagse
pelgrimage van Stavoren naar Jorwert met
overnachtingen bij de protestantse
gemeente van Gaastmeer en de
protestantse gemeente van Wommels.
Voor velen werden het onvergetelijke
dagen die de basis legden voor
vriendschappen en een band met Nijkleaster. Er werd ook een speciale website voor het
NPP gebouwd. Die functioneert nog en blijft beschikbaar voor de volgende edities (zie
www.pinksterpaad.nl)
De programma's op maat namen als vierde subcategorie van de activiteiten een speciale
plek in. Tot onze verbazing ontwikkelde dit zich in 2013 tot een belangrijke activiteit van
Nijkleaster. Veel groepen willen op bezoek komen en de Nijkleaster-experience
opsnuiven. Wij zijn daar als Nijkleaster blij mee, maar hebben wel besloten dat de
'programma's op maat' moeten passen binnen de spiritualiteit en het ritme van Nijkleaster.
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We zijn geen algemeen 'uitje', maar een klooster in opbouw, gericht op stilte, bezinning
en verbinding.
Ook al zijn we een klooster in Friesland, we zijn erg blij met de belangstelling en de
deelname van buiten Friesland. Mensen komen van heinde en verre. Incidenteel is er
belangstelling uit het buitenland, met een bezoek van vertegenwoordigers van de Council
for World Mission (22 maart), van studenten van de Wageningen Universiteit in verband
met het programma 'King of de meadows/Kening fan de greide' (13 september) en een
groep internationale studenten uit Groningen (Multiligualism and minority languages
onder leiding van prof. G. Jensma / 27 november 2013).
In de bijlage 'activiteiten Nijkleaster' vindt u een overzicht van alle activiteiten die er in
2013 zijn geweest. Het is in dit bestek niet mogelijk om alle hoogtepunten te benoemen.
Maar daar horen zeker bij: de organisatie van het Nijkleaster Pinkster Paad (zie bijlage 6),
het ontvangen van ruime subsidie van de Provincie Fryslân in het kader van
bezinningstoerisme, de dag voor alle vrijwilligers van Nijkleaster in november
(Nijkleasterling-treffen) en het ontvangen van kunstwerken zoals bijvoorbeeld de
Hynsteblom (de Paardebloem) van beeldend kunstenaar Popma (zie bijlage 7).
De activiteiten van Nijkleaster werden in 2013 financieel
mede ondersteund door de provincie Fryslân. Het bestuur is
daar erg erkentelijk voor. Er werd van de provincie Fryslân
geld ontvangen in het kader van het zogenoemde Bezinningstoerisme. De activiteiten van
Nijkleaster passen daar uitstekend in. Met de bijdrage van de provincie werden
verschillende materialen ontwikkeld, zoals een algemene brochure, folders over de
Kleaster Dagen, de Kleaster Sneon en het Nijkleaster Pinkster Paad en de website van het
Nijkleaster Pinkster Paad.
6.

Pers en Publiciteit

Vanaf het begin was het duidelijk dat de publiciteit van groot belang zou zijn voor een
project als Nijkleaster. Er is hard gewerkt aan website, Facebook, Twitter, folders en
brochures. Ook de pers liet zich niet onbetuigd. Met de Friese media was al een stevig
netwerk opgebouwd. De Friese kranten (Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad), Omrop
Fryslân (radio en TV) waren verschillende keren actief. Ook de landelijke pers kwam
langs, onder meer dagblad Trouw en het magazine VolZin. Kijk in de bijlage 'persactiviteiten' voor een overzicht. Aan belangstelling geen gebrek. Rust was in de nieuwe
pastorie soms een schaars goed.
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Impressie van Nijkleaster (B)

(De kleaster-kuier van Nijkleaster, gedeelte uit een blog van Monica Schwartz,
veelstemmiglicht.nl)
Als je erover nadenkt, is het heel vreemd: we zijn hier allemaal naar toe gekomen
om samen te zwijgen. We lopen in stilte achter elkaar aan door het vlakke Friese
land. Je hoort de vogels, voelt de ijzige wind en rondom aan de horizon zie je de
kerktorens boven de huizen uitsteken. De kale bomen vormen prachtige donkere
silhouetten tegen de lichte lucht. Onderweg zingen we een lied, luisteren we naar
een tekst en krijgen we een vraag mee om over na te denken. We komen uit
allerlei streken van het land, we zijn heel verschillend, deels kerkelijk opgevoed en
kerkelijk actief, deels ook helemaal niet. Maar allemaal lopen we in stilte onder
deze hoge wijde hemel met niets dan het geluid van de wind, de vogels en het
wuivende riet langs de sloot.
We zijn die morgen begonnen in een kring in de oude kerk van Jorwert. We zijn
vreemden voor elkaar, en toch zitten we hier samen rond een brandende kaars.
Helder klinken onze stemmen in de kerk, en hoewel we zonder begeleiding
zingen, vullen we de hele ruimte. Tijdens de koffie ontstaan er gesprekken. Er is
herkenning: wij zoeken allemaal naar nieuwe manieren en vormen van het
verbinden van geloof en leven.
Tijdens de wandeling loop ik op met een oudere vrouw. Zij verzucht dat ze zo
graag veel jonger was. Want ze wil zo graag zien hoe het verder gaat: alle nieuwe
ontwikkelingen op kerkelijk gebied. Ze klaagt niet over alles wat anders is
geworden, over de kerk van haar jeugd die niet meer is wat hij was en over alle
veranderingen. Maar ze is benieuwd hoe dit alles verder gaat, deze nieuwe
richting, deze nieuwe invulling van kerk-zijn.
De tekst die we ter overdenking meekrijgen krijgt voor mij door haar verhaal
ineens zin: we worden opgeroepen niet te blijven zitten treuren bij wat was en wat
voorbij is, niet vast te houden aan hoe het was, maar juist vooruit te kijken en in
het hier en nu op onze eigen wijze aan de slag te gaan. Het herinnert mij aan een
tekst uit Jesaja, in de liedversie van Huub Oosterhuis:

Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?
Zo is deze morgen voor mij een bemoediging in het zoeken naar nieuwe vormen
van bezig-zijn met geloven, met kerk-zijn in deze tijd. In het zingen in die oude
kerk, in het wandelen onder die ruime hemel, in de stilte tussen de vogels en
bomen en in de gesprekken met wie op mijn pad kwam, heb ik iets ervaren van dat
aloude geloof, springlevend in het hier en nu. Ook ik ben benieuwd hoe het verder
gaat!
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7.

Nijkleaster en de toekomst

Dit jaarverslag behelst het jaar 2013, het eerste volle jaar van de Pionierplek Nijkleaster.
Intussen is duidelijk geworden dat ook de eerste helft van 2014 zich kan verheugen op
grote belangstelling. Onze aanvankelijke relativerende opmerkingen dat het misschien
gaat om 'beginnersgeluk' kunnen we nu niet meer zo gemakkelijk maken. We zijn enorm
verheugd over de grote toeloop maar zien ook in dat daar juist ook onze kwetsbaarheid
ligt.
Dat is een aandachtspunt voor de toekomst van Nijkleaster. Hoe blijven we een plek van
stilte, bezinning en verbinding wanneer er (te)veel mensen op af komen. En hoe bewaren
de gasten en medewerkers van Nijkleaster rust temidden van alle drukte en hectiek?
Het moge duidelijk zijn dat de zakelijke kant en de huisvesting de ontwikkelingen volgen
van Nijkleaster als beweging. Voor 2014 staat fase twee van het project Nijkleaster
gepland. Dat impliceert de verbouwing van het voorste deel van de kerk van Jorwert: de
Verdieping/ de Ferdjipping. Die fase is noodzakelijk in de opbouw van Nijkleaster. Ook al
projecteren wij in de periode 2012-2019 een eigen kloosterpand, toch blijft de kerk van
Jorwert het centrale punt van Nijkleaster. De kerk moet daarom goed bruikbaar en
verwarmbaar zijn. Na de verbouwing kunnen we meer mensen ontvangen, met groepen
werken en de kerk beter gebruiken.
Vervolgens zal in 2014 ook het proces opstarten om na te denken over fase 3, namelijk het
eigen kloostergebouw. Waar komt het, hoe gaat het eruit zien, welke voorzieningen
komen er, en komt er misschien ook een permanente Nijkleaster-communiteit? In 2013 is
het laatste punt al regelmatig aan de orde gekomen geweest. Ook door de vraag van
mensen die aangeven in een dergelijke gemeenschap te willen wonen. In 2014 zal nader
nagedacht worden over dergelijke vragen.
Tot slot
We zijn erg blij met het enthousiasme, de eenvoud, de diepgang en het plezier. We zijn
dankbaar voor de deelname van de landelijke Protestantse kerk in Nederland (Missionair
Werk en Kerkgroei) aan deze pioniersplek, voor de lokale protestantse gemeente
Westerwert, voor de inzet van bestuur en kleaster-raad, van de vele vrijwilligers (en dat
zijn we bijna allemaal). We zijn ook blij met de inzet van Gerko Last die in 2013 enorm
heeft getrokken aan de PR. In de laatste maanden van 2013 is hard gewekt aan de
brochure Nijkleaster.
Het wordt ons steeds duidelijker dat zowel binnen als buiten de kerk behoefte bestaat aan
een nieuw klooster. Aan een (heilige) ruimte waar je terecht kunt. Aan een huis van
gastvrijheid en acceptatie. Aan een omgeving van stilte, bezinning en verbinding. Aan een
open ruimte om te werken aan je leven en je geloof. Aan veiligheid om te helen van de
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klappen die je hebt opgelopen. Aan een werkplaats van gein en geloof. Aan een klooster
om stil te worden voor God.
Het onderstaande gebed van Anselm Grün wordt regelmatig gebeden bij Nijkleaster.
Velen herkennen zich in deze gebedswoorden.

Gebed: Leer mij langzamer te lopen, Heer.
Leer mij langzamer te lopen, Heer.
Geef mij te midden van de verwarringen van de dag
de rust van de eeuwige bergen.
Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn ziel.
Laat mijn versnelde pas vertragen
met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.
Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te lezen.
Leer mij langzamer te leven, Heer
en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te wortelen,
opdat ik groei naar mijn ware bestemming.

(Anselm Grün, Mijn Gebedenboek (2011), 78)

ds. Hinne Wagenaar
(mei 2014)
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Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Voorzijde brochure Nijkleaster
Nijkleaster activiteiten 2013
Publiciteit 2013
'Wij bidden met onze voeten' (Trouw, 21 mei 2013)
Kunstwerk voor klooster in Jorwert
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Bijlage 1:

Voorzijde Brochure Nijkleaster

(Voorzijde brochure Nijkleaster, dec. 2013 - jan. 2014)
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Bijlage 2:
Verslag activiteiten Nijkleaster 2013
-------------------------------------------------------------------------------Aantal deelnemers op woensdagmorgen tijdens de 'Kleaster-ochtend'.
2/1
9/1
16/1
23/1
30/1
6/2
13/2
20/2
27/2
6/3
13/3
20/3
27/3
3/4
10/4
17/4
24/4
1/5
8/5
15/5
22/5
29/5
5/6
12/6
22/6
29/6
7/8
14/8
21/8
28/8
4/9
11/9
18/7
25/7
2/10
9/10
16/10
23/10
1

11
11
13
12
8
10
15
25
14
13
6
10
16
12
44
35
14
20
14
8
22
27
16
15
12
21
10
18
14
15
17
16
18
18
34
25
9
25

30/10
6/11
13/11
20/11
27/11
4/12
11/12
18/12
25/12
1/1

37
18
33
19
26
geen kleaster-moarn1
geen kleaster-moarn
geen kleastermoarn

totaal
778
gemiddeld per ochtend: 18,1

vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de (binnen)muren van de kerk.
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Donderdag 10 januari

6 kinderen+ 3 ouders. Atelier Godstsjinst (Sumar)

9

Dinsdag 15 januari

gemeente-adviseurs PKN

4

Zaterdag 19 januari

Eerlijke handel en wandel

Woensdag 6 februari

Ouderlingoverleg Franeker

15

Zaterdag 16 februari

kleaster-dag Gaven van de Geest

30

Dinsdag 12 maart

Breed Moderamen classis Franeker

11

Zaterdag 16 maart

Koken met Passie

26

Zondagmiddag 17 maart

Stap voor stap (Berlikum/Dronryp)

30

Vrijdag 22 maart

Presentatie Passage Fryslân (Leeuwarden)

120

geannuleerd

Vrijdag 22 maart
Bezoek van Council of World Mision:
Rev. dr . Collin Cowan (Gen. secr.), Wayne Hawkins (Reg. secr. Europe)
Ds. E. Evert Overeem (adjunct dir. PKN), Prof. dr. Leo Koffeman (PKN/PThU)

4

Donderdag 11 april

Toerustingsdag Missionaire commissie Classis Franeker
m.m.w. Nynke Dijkstra-Algra
25

Donderdag 11 april

'God in Friesland'. 40 mensen uit Vugt/Ossendrecht.
Eten in Herberch. (ds. Jan de Vlieger)

40

Zaterdag 14 april

Zingen met ‘tsjerkegongers en kroechrinners’

150

Donderdag 18 april

Passage vrouwenbeweging

50

Zaterdag 20 april (A)

Hoe Facebook mensen verbindt

15

Zaterdag 20 april (B)

Theologische Vorming Kampen

10

Dinsdag 23 april

CDA Littenseradiel

15

Donderdag 25 april

Bezoek bestuur Pieter Renkema Stichting

8

Maandag 13 mei

Wijkkerkernaad Martinikerk Sneek

24

Pinksteren 2013:

Nijkleaster Pinkster Paad
18 - 20 mei

30

15

Donderdag 23 mei:

Retraite Oecumenica (prof. Hoedemaker)

17

Zondag 26 mei:

Stap voor stap (Berlikum/Dronryp/Menaam)

30

Woensdag 29 mei

Presentatie Hinne Wagenaar tijdens in symposium bij de
opening van 'De Ruimte' bij de PG te Elst (De Kerk als
Klooster)

Donderdag 30 mei

Bijbelstudiegroep Sneek

14

Donderdag 13 juni

Protestantse gemeente Woudsend

13

Zaterdag 29 juni

PKN Ouwsterhaule – Scharsterbrug

30

Zaterdag 17 augustus

Tsjerkepaad ‘Jabiksrûntsje’

53

Zaterdag 31 augustus

Kleastersneon met Protestantse gemeente Heerenveen 22

Donderdag 5 september

Vrouw en Geloof groep Burgum

17

Vrijdag 13 september

‘Multi Stakeholder Process’ Wageningen Universiteit
i.s.m. King of the Meadows (Int. groep)

10

Zaterdag 21 september

Stil staan bij stilte

22

Zaterdag 28 september

Bezinningsdag Kerkenraad Oudemirdum / Nijemirdum /
Sondel
20

Zaterdag 5 oktober

Bezinningsdag kerkenraad + pastoraal team PKN Assen 15

Vrijdag 11 oktober

Deltateam Fryske tsjerken

9

maandag 14 oktober

Team docenten Friese Poort

12

dinsdag 15 oktober

Presentatie Nijkleaster te Voorthuizen

30

zondag 27/10

Jaarlijkse Nijkleasterdei

150

16

woensdag 30/10

groep Schettens-Schraard

18

Donderdag 31/10

Werkgemeenschap van predikanten (ring Assen)

10

Dinsdag 12/11

Presentatie Nijkleaster bij PKN Drachten

Zaterdag 16/11

Nijkleasterlingen-treffen (vrijwilligers etc.)

Maandag 25/11

staf afdeling Friese Poort

50

(geannuleerd wegens onderhoudswerkzaamheden)
Dinsdag 26/11

Groep PKN Drachten
(geannuleerd wegens onderhoudswerkzaamheden)

Woensdag 27/11
languages)

Dinsdag 17/12

Groep internationale studenten (Multilingualism and minority
o.l.v. prof. Goffe Jensma
12

Inspiratiemiddag van team Friese Poort

Totaal aantal deelnemers 2013:
Kleaster-ochtenden: 828 deelnemers
Overige activiteiten: 1221 deelnemers

17

25

Bijlage 3: Pers- Activiteiten Nijkleaster 2013
9 februari in ‘De Koer fan Fryslân’ (Omrop Fryslân)
Bijlage van Wegener kranten: weekeinde 9-10 februari (Joost Bosman)
Interview Het Vermoeden (Bart van der Kruk) (nummer 3/ Maart 2013)
Artikel yn De Moanne . Febrewaris 2013 'God is werom yn Jorwert' (Nynke Sietsma)
6 maart: interview/Verslag Volzin
16 maart Koken met Passie: opnames Schepper en Co in het land (TV)
Artikelen in LC en FD (17/5) over Nijkleaster Pinkster Paad
17 mei Interview bij Omrop Fryslân Omnium (Rene Koster) over Pinksteren en
Pinksterpaad
17mei Friesch Dagblad, Dertig pelgrims lopen het Pinksterpaad
21 mei Artikel Trouw 'Wij bidden met onze voeten'. Nieuwe pelgrimstocht in Friesland
draait om stilte, bezinning en verbinding.
21 juni Artikel in het Friesch Dagblad, 'PKN moedigt Fryslân aan om avontuur van
pionieren aan te gaan'
Zomer 2013 Lopend Vuur, Kerkblad Amersfoort (Anna Walsma) Bezinnend wandelen in
Friesland
PKN moedigt pioniers aan: ga het avontuur aan. Het goede leven (21 juni 2013)
Kunstwerk voor klooster in Jorwert (Leeuwarder Courant, 8 augustus 2013)
Kunstwerk De Hynsteblom van Jentsje Popma voor Nijkleaster (Friesch Dagblad, 8
augustus 2013)
Meditatie over Tsjerkepaad en Kleaster-kuierjen (Prelude, Omrop Fryslân Radio, 18
augustus 2013)
Jaarverslag Protestantse Kerk in Nederland (september 2013)
Interview met Douwe Heeringa. Omrop Fryslân Radio. (Sietske Visser)
14 september 2013.
18

FD en Het Goede leven:
2013

'Rust activiteit voor jongeren in Nijkleaster'. 30 september

Publiciteit rond 27 oktober (1e verjaardag Nijkleaster)
Nieuws rondom het Kerk-zegel van Jorwert: Sigillum Ecclesiae s. Radbodi Jorwert
Geandewei, Een klooster als een dijk (Arjen Bakker) Kerkblad voor Friesland
Artikel in Kerstnummer van Het Vermoeden

19

Bijlage 4:

Wij bidden met onze voeten (Trouw, 21 mei 2013)

20

Bijlage 5: Kunstwerk voor klooster in Jorwert
(Leeuwarder Courant, 8 augustus 2013)

21

