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Aan alle donateurs, vrienden en relaties van Nijkleaster, 

 

vlak voor het begin van de Stille (of Goede) week schrijven wij deze brief. Bij Nijkleaster zien we uit naar 

het Paasfeest. Graag willen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom Nijkleaster. 

Omdat er zoveel gaande is, noemen wij het kort en puntsgewijs. Wanneer u van dag tot dag wilt 

bijblijven, dan is het raadzaam om de website en de facebook-pagina van Nijkleaster te volgen. Daar 

wordt alle informatie gedeeld. Wij zijn ons bewust dat ons 'publiek' niet altijd gecharmeerd is van alle 

digitale middelen maar voor een netwerkbeweging als Nijkleaster zijn die onmisbaar.  

 

1. 

In het najaar is 'De Ferdjipping/De Verdieping' geopend. Wij zijn ontzettend blij met het resultaat en we 

gebruiken de ruimte heel regelmatig. Ook wat verwarming en akoestiek aangaat, is de verbouwing goed 

geslaagd. Wij zijn iedereen die aan de actie heeft meegedaan nogmaals heel dankbaar! 

 

2. 

Het ene project is nog niet afgerond of het volgende is alweer begonnen. Nijkleaster heeft een begin 

gemaakt met het proces in de richting van de kloosterboerderij. Het bestuur van Nijkleaster heeft eerst 

een visie voor de toekomst geschreven: Naar een thuis voor Nijkleaster. Daarin staat, onder andere,  dat 

Nijkleaster wil toewerken naar een complex met gelegenheid voor verblijf van gasten maar ook met 

faciliteiten voor een kloostergemeenschap, een kleine groep vaste bewoners. In overleg met het dorp 

Jorwert en de directe buren van de Castelein-boerderij is nu een plan in ontwikkeling. We hopen na de 

zomer ons Bidboek te kunnen presenteren.  

 

3. 

Tot onze grote vreugde heeft de kunstenaar Jentsje Popma door een schenking zijn naam en werk aan 

Nijkleaster verbonden. Hij heeft ons zijn atelier en bijna 100 kunstwerken nagelaten. Wij zijn daar bij 

Nijkleaster heel blij en stil van geworden. Wij krijgen hierdoor financiële ruimte voor het ontwikkelen 

van de plannen rondom de kloosterboerderij. Op onze website kunt u hierover meer lezen. 

 

4. 

Wij organiseren elk derde weekeinde van de maand een speciale kleaster-zaterdag en zondag. Voor dit 

seizoen is er nog plek voor zaterdag 16 mei ( Op Ademen) en zaterdag 20 juni (Uit welke bron put jij?). Er 



volgt dan aansluitend een kleaster-zondag in samenwerking met de kerkelijke gemeente Westerwert (17 

mei en 21 juni). 

 

5. 

Ook dit jaar wordt het Nijkleaster Pinkster Paad gelopen. Op Pinkstermaandag 25 mei bent u uitgenodigd 

om een pelgrimsroute rondom Jorwert te wandelen. U kunt een tocht van 5 km. of van 16 km. lopen. 

Opgave kan via de website: www.pinksterpaad.nl . Rond 16.00 uur is er een gezamenlijke 

Pinksterviering. Iedereen is dan van harte welkom, ook niet-wandelaars. 

 

6. 

Tenslotte terug naar het Paasweekeinde. Op zaterdag zal een speciale Stille Zaterdag gehouden worden 

bij Nijkleaster (09.30 - 16.00).  Daarvoor is uw opgave nodig. Op Paaszondag is iedereen van harte 

welkom bij de Paaswake om 06.00 uur. Na de eerste korte viering is er een ontbijt en kunt u aansluitend 

een kleaster-kuier maken in de vroege ochtend. Om 09.30 uur is er dan de tweede Paasviering. Dit jaar 

doet Tineke Bosma, een van de voorgangers binnen het voorgangersteam van Nijkleaster, belijdenis. Het 

belooft een speciale zondag te worden! 

 

Goede Vrijdag (3/4):  19.30,  Jellum 

Stille Zaterdag (4/4):  09.30 - 16.00, Jorwert 

Paaswake (5/4):   06.00, Jorwert 

Kleaster-kuier (5/4):  07.30, Jorwert 

Paasviering (5/4):  09.30, Jorwert 

 

Een van de teksten die wij in het programma van de Stille Zaterdag gebruiken komt uit de Kruisweg Blijf 

bij me. Kruisweg naar Marcus (Beelden fan Gerard Ursem en teksten van Margreet Spoelstra). Wij willen 

die woorden graag met u delen, in deze dagen voor Pasen:  

 

Blijf bij me want de dag versmalt. 
Nog even en de nacht zal het licht verjagen. 
Hou de nacht met me uit en zing me liedjes van liefde. 
Vertel me verhalen van licht. 
En - als je kunt – dat na de nacht de morgen komt. 
 

 

Namens Nijkleaster wensen wij u een 'goede stille week' en vervolgens een blij Paasfeest toe. 

     
Henk Kroes      Hinne Wagenaar 

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


