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'Nijkleaster-brief: 'Nei in hûs foar Nijkleaster'/ 'Naar een thuis voor Nijkleaster' 

 

         Jorwert, 22 augustus  2014. 

 

 

Aan alle donateurs,  vrienden en relaties van Nijkleaster, 

 

Op 28 oktober 2012 werd Nijkleaster geopend met een feestelijke bijeenkomst in de kerk van Jorwert. 

Sinds die tijd is er veel gebeurd en heeft Nijkleaster de wind mee, zelfs meer dan we hadden durven 

hopen. Deze zomer wordt er hard gewerkt aan de verbouwing van de kerk: er wordt een verdieping in de 

zgn. voorkerk aangebracht. Intussen wordt er ook al stevig nagedacht over de verdere ontwikkelingen 

van Nijkleaster, namelijk over een eigen 'Nijkleaster-huis'.  Het bestuur van Nijkleaster heeft op de 

achtergrond hier plannen over gemaakt. Het is nog lang zover net, mar 'de tiid hâldt gjin skoft' zegt het 

Friese spreekwoord. Nu de eerste stappen in de richting van een kloostergebouw gezet worden, willen wij 

u daar graag over informeren. 

 

Deze plannen zijn ontwikkeld door het bestuur van Nijkleaster. Ook in het overkoepelende orgaan van 

de Pioniersplek Nijkleaster (Stifting NIjkleaster, kerkelijke  gemeente Westerwert en Missionair Werk en 

Kerkgroei van de PKN) is dit reeds besproken. Nu de plannen publiek worden gemaakt, zijn deze op 

donderdag 21 aug. eerst voorgelegd aan de naaste bewoners van de nieuwe locatie en aan het dorpsbelang 

van Jorwert. Direct daarna is een brief verspreid onder de inwoners van Jorwert en de leden van de 

gemeente Westerwert. 

 

Nijkkleaster heeft met de fam. Sake en Yke Castelein een overeensteeming  bereikt om op termijn 

Nijkleaster te vestigen op hun boerderij en erf aan de Sluytermanwei 8 te Jorwert (midden in het doarp, 

tegenover het café), natuurlijk afhankelijk van  vergunningen en financiering. In het kloostergebouw zal 

plaats zijn voor een groep permanente bewoners én voor gasten die een dag, weekend of week  bij 

Nijkleaster verblijven. Wij zijn ons bewust van de haken en ogen die aan dit plan kleven. Daarom liggen 

de plannen, uitgezonderd de locatie, nog helemaal open . Wij willen namelijk graag dat zoveel mogelijk 

mensen meedenken in de verdere ontwikkeling van de plannen.  

 

Nu straks de Verdieping klaar is , beginnen we in het najaar met het proces van reflectie over de verdere 

toekomst van Nijkleaster. Meer dan een beweging rond de kerk alleen, hopen we ook midden in Jorwert 

een eigen kloostergebouw te krijgen. Het gedicht op de volgende bladzijde heeft ons als Nijkleaster vanaf 

het begin geïnspireerd. Zo krijgen jullie een (Fries) dichterlijke impressie van wat we graag willen. 



 

Hûs fan stilte 
 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe 

mei muorren fan leafde 

en in dak fan frede 

mei keamers fol blydskip 

en in tún 

in tún 

mei wat ljocht en wat skaad 

mei wat sjongende fûgels 

en in slomjende kat op it paad.  (slomje = sluimeren)  

 

Lit ús in hûs fan leafde bouwe 

mei muorren fan begryp 

en in dak fan fertrouwen 

en in hiem om te sintsjen  (sintsje = zonnen) 

en keamers, 

keamers 

om yn te ferdwinen 

elkoarren te sykjen 

elkoarren te finen. 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe. 

 

(Tsjits Peanstra) 

 

 

 

 

 

Mei in hertlike groetnis namens Nijkleaster, 

 

     
 

Henk Kroes      Hinne Wagenaar 

(voorzitter van Nijkleaster)    (predikant voor Westerwert en Nijkleaster) 


