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Voorwoord
Nijkleaster kijkt terug op een bijzonder en bewogen jaar
2014. Het tweede volledige jaar van onze Stifting stond in
het teken van groei, van actie voeren en van verbouwen.
En we hebben er bijzonder van genoten!
In 2014 waren er heel veel activiteiten in de Radboudkerk
van Jorwert. Naast de wekelijkse Kleaster Ochtend (weer of
geen weer!) en de Kleaster Dagen op zaterdag mochten we
heel veel groepen en gasten verwelkomen. En dat deden we graag. Allemaal mensen op zoek naar
stilte, bezinning en verbinding die onder de indruk raakten van Jorwert, van de omgeving, van
elkaar, van de stilte.
Het afgelopen jaar stond ook in het teken van De Ferdjipping. Eind 2013 ontstond het plan om de
voorkerk te verbouwen, omdat we de steeds groeiende aantal gasten niet meer konden herbergen.
In 2014 bedachten we de ideeën om hiervoor voldoende geld bij elkaar te krijgen: de actie ‘Het
verhaal gaat door’. We werden volkomen verrast door de enorme positieve reacties van donateurs
en andere betrokkenen. Binnen enkele weken hadden we voldoende geld náást de provinciale en
Europese subsidie om de opdracht tot bouw te verstrekken. Eind september hielden we een
dankbijeenkomst voor donateurs, betrokkenen en vrijwilligers en konden we De Ferdjipping met
trots laten zien.
Amper bijgekomen van de verbouwing gingen de gedachten alweer uit naar de volgende stap: de
aankoop en verbouw van het toekomstige kloosterpand. De ideeën daarvoor rijpen, in nauwe
samenwerking met het dorp Jorwert.
We voelen ons in alles wat we doen bijzonder gezegend. We hadden nooit kunnen denken dat
Nijkleaster zo snel zou groeien. We zijn erg benieuwd wat 2015 ons gaat brengen. Over 2014 doen
we u in dit boekje graag verslag.
Oant sjen yn Jorwert!

Henk Kroes, voorzitter Stifting Nijkleaster

3

Nijkleaster Jaarverslag 2014

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. Ontstaansgeschiedenis
Nijkleaster is ontstaan uit een droom van Sietske Visser en Hinne Wagenaar. De droom was
misschien al wel 25 jaar oud. In 1988 werd het echtpaar geraakt 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 Fryslân werd het plan serieus opgepakt, samen met een groot aantal enthousiaste
betrokkenen. In 2009 ontstond de stifting Nijkleaster officieel per notariële akte. Er ontstonden
contacten met de Protestantse gemeente Westerwert (in de dorpen Bears, Jellum, Jorwert en
Weidum) in 2010.
In 2011 toonde de afdeling Missionair Werk (van de Protestantse Kerk in Nederland) ook
belangstelling om samen te werken en te komen tot een pioniersplek Nijkleaster. Vanaf 1 juli 2012
werken de drie partijen samen om gestalte te geven aan een nieuw klooster van stilte en rust op
het Friese platteland.
Op 28 oktober 2012 was de officiële opening van Nijkleaster, in een meer dan afgeladen kerk in
Jorwert. Sindsdien draaien de activiteiten volop.

3. De organisatie van Nijkleaster
Het werk van Nijkleaster wordt ondersteund door verschillende bestuursorganen:
1. Het bestuur van Stifting Nijkleaster
2. De Kleaster Ried
3. Het overlegorgaan Pioniersplek Nijkleaster (OPN)
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1. Het bestuur van Nijkleaster heeft in 2014 afscheid genomen van twee leden: penningmeester
Oege Tjerk Schievink en 2e voorzitter Anje Wester-Koopmans. Het bestuur is deze twee ‘mensen
van het eerste uur’ bijzonder dankbaar voor alles wat zij voor Nijkleaster hebben betekend in de
afgelopen jaren.
In 2014 is het bestuur versterkt met Bert Hummelen (penningmeester), Corry Tigchelaar
(secretaris) en Siem Jansen (lid). Per 31 december 2014 stond de functie van ‘bestuurslid
bouwzaken’ nog open. Deze functie is in het voorjaar van 2015 ingevuld met het aantreden van
Hendrik Wind.
Per 31 december 2014 bestond het bestuur van Nijkleaster uit de volgende personen:
Naam
Functie
Henk Kroes
Voorzitter
Corry Tigchelaar
Secretaris
Bert Hummelen
Penningmeester
Wiep Koehoorn
Tweede voorzitter
Siem Jansen
Lid
Sietske Visser
Lid
Jan Henk Hamoen
Lid
Vacature
Pionierspredikant Hinne Wagenaar en medewerker communicatie Gerko Last zijn vaste adviseurs
van het bestuur.
In het bestuur kwamen in 2014, in willekeurige volgorde, onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde:


De verbouwing van de Voorkerk (Ferdjipping)



De jaarcijfers over 2013



De taakverdeling binnen het bestuur



De bijzondere band met enkele kunstenaars



Het stuk ‘Nei in hûs foar Nijkleaster’

Het bestuur van Nijkleaster kwam in 2014 8 keer samen. Er werd ook een jaarlijkse zelfevaluatie
gehouden, waarbij het bestuur het eigen functioneren en het functioneren van de individuele
bestuursleden evalueerde. Ook werd in die bijeenkomst de samenwerking met de Nijkleastermedewerkers besproken.

2. De Kleaster Ried van Nijkleaster is het ‘dagelijks bestuur’ van de stichting. Vanuit dit orgaan
worden alle lopende activiteiten van de stichting georganiseerd. De Kleaster Ried vergadert
gemiddeld een keer in de drie weken. Ieder lid van de Ried heeft een eigen deeltaak. Vanuit de
Kleaster Ried worden contacten onderhouden met de tientallen vrijwilligers die het werk van
Nijkleaster mede mogelijk maken.
5
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In het voorjaar van 2014 ging de Kleaster Ried, samen met voorzitter Henk Kroes, op teamretraite
in Biezenmortel. Hier werd een programma gevolgd dat werd aangeboden door de afdeling
Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Het was een intensief weekeinde waarin
volop plannen werden gemaakt voor de komende periode en waarin kennis werd gemaakt met
andere pioniers in Nederland.
Per 31 december 2014 bestond de Kleaster Ried uit de volgende personen:
Naam
Hinne Wagenaar
Jeltje Koopman
Sietske Visser
Albertsje Spliethoff
Teake Posthuma
Akke Berends-Koopmans
Gerko Last

Aandachtsgebied
Voorzitter
Notulist en lid algemene kerkenraad Westerwert
Programma
Financiële administratie
Vrijwilligers
Planning
Communicatie en Fondsenwerving

3. Het Overlegorgaan Pioniersplek Nijkleaster bestaat uit vertegenwoordigers van Stifting
Nijkleaster, de Protestantse Gemeente Westerwert en de afdeling Missionair Werk van de
landelijke Protestantse Kerk. Dit overlegorgaan is met name bedoeld om elkaar te informeren over
het reilen en zeilen van Nijkleaster. Het Overlegorgaan vergadert één keer per kwartaal.
Per 31 december 2014 bestond het Overlegorgaan Pioniersplek Nijkleaster uit de volgende
personen:
Naam
Hinne Wagenaar
Henk Kroes
Gerko Last
Harry Kaspers
Louis Bakker
Peter den Hoedt

Vertegenwoordigt:
Nijkleaster
Nijkleaster
Nijkleaster
Protestantse Gemeente Westerwert
Missionair Werk
Missionair Werk

4. De vaste activiteiten van Nijkleaster
Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe stijl’ te zijn waar mensen uit een veelheid
aan tradities terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap (stilte, besinning, ferbining).
Voorlopig en als start bieden we activiteiten aan van een dagdeel of een dag. In de toekomst hopen
we gasten te kunnen begroeten die hier voor korte of langere tijd kunnen blijven om te worden
geïnspireerd, op adem te komen, te pelgrimeren en te recreëren.
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I. Iedere woensdagochtend: Ochtendgebed en Kleaster-kuier
Onder begeleiding van ds. Hinne Wagenaar (of iemand anders van het Nijkleaster-team, dat
bestaat uit 10 gastvoorgangers en vrijwilligers) is er iedere woensdagochtend om 9.30 uur een
ochtendgebed in de kerk van Jorwert. Na de koffie/thee wordt gepelgrimeerd rond Jorwert
(afstand en duur afhankelijk van de route en het weer). Bij terugkomst delen we de eigen
meegebrachte lunch.
De Kleaster Ochtend blinkt uit door eenvoud:
9.30 Ochtendgebed in de kerk
10.00 Koffie/thee
10.30 Pelgrimeren rond Jorwert
12.00 Lunch
12.30 Afsluiting

II. Iedere 3e zaterdag van de maand: Nijkleaster-dei
Iedere 3e zaterdag van de maand is er een Nijkleaster-dei. Deze dagen hebben een vast ritme. De
thema’s van de dagen zijn wisselend maar hebben altijd te maken met de grondtonen van
Nijkleaster: stilte, bezinning en verbinding. Tijdens deze dagen is er in de ochtend en middag iets
meer dan een uur aandacht voor het thema van de dag. Vaak nodigen wij een gast uit om ons (in)
te leiden in het thema.
III. Programma op maat
Regelmatig worden we gevraagd voor een ‘programma op maat’. Dat is mogelijk, maar binnen de
grenzen die wij stellen. In de eerste plaats hechten we aan een vast ritme door de dag. Dat
betekent dat we altijd beginnen en/of eindigen met een viering in de kerk. Meestal is een kleasterkuier onderdeel van het programma. De lengte/zwaarte hiervan passen we aan aan de
mogelijkheden van de gasten. Vaak vragen de groepen ook om een presentatie over Nijkleaster.
We proberen de gasten van dienst te zijn zolang het past binnen onze ‘core-business': stilte,
bezinning, verbinding.
Het programma van zo’n dag kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
09.15

Welkom en ontvangst

09.30

Ochtendgebed (korte viering) in de kerk

10.00

Presentatie over Nijkleaster (met koffie/thee/kleaster-koek)

11.30

Pelgrimeren rond Jorwert

13.00

Kleaster-maaltijd (eenvoudig maar stoere lunch) in de dorpsherberg het ‘Wapen
van Baarderadeel’
7
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IV. Nijkleaster Pinkster Paad
Tijdens de pinksterdagen van 2013 is het eerste Nijkleaster Pinkster Paad (NPP) georganiseerd.
Het was een hartverwarmende pelgrimstocht door het Friese land. De evaluatie van de bijna 30
deelnemers was heel positief. In 2014 hielden we een ééndaagse tocht. Dat staat ook voor 2015 op
het programma.

5. De activiteiten in 2014
De activiteiten van Nijkleaster mochten in 2014 opnieuw op veel belangstelling rekenen. We zijn
er bijzonder blij mee dat mensen uit heel Nederland (en daarbuiten!) Jorwert weten te vinden en
op zoek gaan naar stilte, bezinning en verbinding.
Kleaster Ochtend
De Kleaster-Ochtenden op woensdag zijn het hele jaar doorgegaan, ondanks dat het soms erg
slecht weer was. In totaal mochten we 1024 deelnemers verwelkomen, gemiddeld 19 deelnemers
per ochtend. Op de rustigste ochtend waren er zes deelnemers, op de drukste dag 50.

Aantal bezoekers Kleaster Ochtend
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Aantal bezoekers

Kleaster-zaterdagen en zondagen
In het voorjaar van 2014 werden op 19 januari en 16 februari Kleaster zondagen gehouden, in
samenwerking met de Protestantse Gemeente Westerwert. Vanaf maart werden iedere maand
Kleaster Dagen gehouden (op zaterdag), met de zondag daarop aansluitend een Kleaster Zondag.
De Kleaster Dagen van Nijkleaster mogen zich verheugen in veel belangstelling. Bijna alle dagen
waren met 25 tot 30 mensen helemaal volgeboekt. Enkele thema’s die aan de orde kwamen, waren
in 2014: Een dag op pad met Jozef, De kracht van mededogen, Anselm Grün over pelgrimeren en Op
verhaal komen in Jorwert (chassidische verhalen en werken van H.N. Werkman).
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Bijzondere bijeenkomsten
In het afgelopen jaar werden ook een aantal bijzondere bijeenkomsten gehouden. Op 28
september werd de actie ‘De Ferdjipping’ afgerond met een bijeenkomst in de Radboudkerk. Hier
kwamen 170 mensen op af. Sprekers van deze middag waren architect Romke Lemstra, kunstenaar
Han Reeder en schrijver/historicus Geert Mak. Het eerste exemplaar van een kunstwerk dat hoort
bij deze actie werd door voorzitter Henk Kroes symbolisch overhandigd aan Gerhard Bakker,
directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De Stichting Alde Fryske Tsjerken is eigenaar van
de Radboudkerk. Een maand later werd de Nijkleaster-dag gehouden, de ‘verjaardag’ van
Nijkleaster. Hier mochten we 150 mensen verwelkomen. Zij kregen een gevarieerd programma
voorgeschoteld. Onder meer werd met hen stilgestaan bij de plannen die er zijn rondom het
kloosterpand.
Programma’s op maat
Nijkleaster verwelkomt een groot aantal gasten die een zogenoemd ‘Programma op maat’ volgen.
Grote gemene deler is dat deze gasten graag geïnspireerd willen raken, en daarvoor de stilte,
bezinning en verbinding zoeken in Nijkleaster.
De groepen zijn heel gevarieerd van aard. In 2014 mochten we verschillende kerkenraden
ontvangen, maar ook patiënten van de GGZ, belijdeniscatechisanten, het Friesch Godgeleerd
Gezelschap, de Friese Milieu Federatie, de No Budget Church uit Houten, het werkverband van
predikanten Buitenpost en de classisadviseurs van de Protestantse Kerk in Noord-Nederland.
In totaal mochten we 589 mensen verwelkomen.

Aantal bezoekers Programma's op maat
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Presentaties
Medewerkers van Nijkleaster mochten tijdens twaalf momenten het werk in Jorwert onder de
aandacht brengen. Op deze manier kwam Nijkleaster bij 940 mensen onder de aandacht. De
presentaties over Nijkleaster werden in 2014 verzorgd door ds. Hinne Wagenaar, voorzitter Henk
Kroes en Jeltsje Koopman, lid van de Kleaste Ried van Nijkleaster.
9
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Nijkleaster Pinkster Paad
Het Nijkleaster Pinkster Paad was in 2014 een ééndaagse pelgrimstocht. Er deden ongeveer 80
deelnemers mee. Zij werden verdeeld over twee verschillende routes: een langere en een kortere.
De deelnemers waren bijzonder enthousiast over de dag. We delen graag een impressie van een
van de deelnemers: Arie Dol uit Wirdum.
,,Op maandagmorgen, 2e Pinksterdag, werden we vrij vroeg gewekt door het gedempte lawaai van motoren.
Wirdum was dit jaar opgenomen in de Elfstedenroute. Vanaf een uur of half acht ronkten honderden
motoren over de Legedyk en Tsjaerderdyk, richting Grou. Groepjes enthousiaste dorpsgenoten verzamelden
zich langs de route om dit schouwspel gade te slaan. Waren het aanvankelijk nog afzonderlijke groepen
rijders, vanaf half negen zwollen deze aan tot een niet aflatende stroom motoren van allerlei modellen en
uitvoeringen.
Een groter contrast met Jorwert was bijna niet denkbaar. Hier verzamelden zich ’s ochtends om 09.30 uur in
de stille rust van de Redbadtsjerke, een kleine 60 deelnemers voor Nijkleaster Pinkster Paad, een
meditatieve wandeling van een kleine 20 km. Wij hadden op het laatste moment besloten om mee te lopen,
het leek ons een goede besteding van deze 2e Pinksterdag. Tot onze verrassing bleek een aantal van onze
gemeenteleden uit Wirdum en Wijtgaard dezelfde keuze te hebben gemaakt.
Het werd een bijzondere ervaring, die boeide vanaf het bezinningsmoment vóór de start tot en met de
slotviering,’s middags om half vier. De wandeling werd begeleid door gemotiveerde gidsen. Op sommige
gedeelten van de tocht gold radiostilte, op andere momenten kon volop van gedachten worden gewisseld.
Het leidende thema van de dag was de Bijbeltekst uit Galaten 5, de verzen 22 en 23: “De vrucht van de Geest
is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.” Welke hiervan passen jou, of juist niet en aan welke zou je moeten of willen werken?
Genoeg stof dus tot overdenking en uitwisseling.
Wonderlijk hoe gauw je tijdens zo’n wandeling met onbekenden in gesprek raakt. Soms vraagt het een
eerste stap maar wat levert het vaak verrassende gesprekken op.
De route voerde door een gebied dat bij wijze van spreken onze achtertuin vormt maar voor ons behoorlijk
onontgonnen gebied bleek te zijn. Fûns bijvoorbeeld, een buurtschap met een handjevol woningen net ten
noorden van Jorwert waar de weg doodloopt.
Onderweg waren verschillende pleisterplaatsen in de vorm van kerkjes met toiletten waar werd gezorgd
voor koffie en thee, flesjes water en dergelijke, een perfecte catering. Zo ook in Bears, bij de nadering
waarvan we werden begroet door een kleine kudde paarden van Hengstenhouderij Wypke van de Lageweg.
In Hilaard bezochten we onder meer de Koptische Othodoxe Kerk Friesland, waar we werden ontvangen
door de ons bekende Jikke Visser en Sjoerd Boonstra. Van Hilaard ging de tocht naar buurtschap Hoptille.
Via het fietspad langs de Boalswerter Feart kwamen we uiteindelijk in Leons terecht. Ook hier was het
kerkje geopend en stonden versnaperingen klaar. Het laatste traject voerde door de Leonserpolder richting
Jorwert, waar de wandeling eindigde waar ze begon: bij de Redbadtsjerke.
De slotviering werd ook bijgewoond door een groep van circa 30 deelnemers aan de wandeling van 5 km,
die aan het begin van de middag was vertrokken. Al met al een prachtige dag, waardevol door de ervaringen
en ontmoetingen met bekenden en onbekenden.’’
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De Ferdjipping
In de loop van het jaar 2013 bleek dat de Redbadtsjerke in
Jorwert niet genoeg capaciteit had voor alle gasten van
Nijkleaster. De in 2012 verbouwde Voorkerk kan maximaal
25 gasten herbergen. Bij verschillende activiteiten komen
er méér mensen in de kerk.
Vanuit die behoefte ontstond het plan om in de Voorkerk
een verdieping te realiseren. De plannen werden
ontworpen samen met architect Romke Lemstra uit
Heerenveen (BA32), die al vanaf het begin betrokken is bij
Nijkleaster. De plannen werden in een vroeg stadium
besproken met de provincie Fryslân, die bereid bleek om
via een subsidie 42% van de kosten op zich te nemen.
In 2013 startte de fondsenwerving voor het resterende deel, waarbij een beroep werd gedaan op
verschillende vermogensfondsen in Nederland. Deze actie leverde niet voldoende resultaat op om
met het werk te kunnen beginnen. Daarom werd in 2014 besloten om tot fondsenwerving over te
gaan onder particulieren in Nederland, via crowdfunding. De actie ‘Het verhaal gaat door’ werd
geboren.
Nijkleaster bood (nieuwe en toekomstige) vrienden een unieke kans: mee te bouwen aan de
toekomst van Nijkleaster én onderdeel zijn van een bijzonder gezelschap. Wie € 1.000 (of vijf jaar
lang 200 euro) schonk voor de verbouwing, kreeg als dank een bijzonder geschenk: een prachtige,
ingelijste foto van de beroemde kunstenaar/fotograaf Han Reeder.
Reeder fotografeerde in de kerk van Jorwert een Bijbel uit 1912: precies 100 jaar vóór de start van
Nijkleaster. Het inspireerde ds. Hinne Wagenaar tot de titel ‘Het verhaal gaat door’.

‘In 1912 lieten de kerkvoorgden van de Jorwerter gemeente een aantal kostbare Statenbijbels
maken voor in de kerkenraadsbanken. Zij wisten toen natuurlijk niet wat de toekomst zou
brengen. Zij waren zich niet bewust van de oorlogen die het Europese continent zouden teisteren
in de eerste helft van de eeuw. Zij wisten niet van de kerkelijke ontwikkelingen in de tweede helft
van de twintigste eeuw. Zij konden niet bevroeden dat Geert Mak aan het einde van de eeuw een
boek zou schrijven met als titel ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Nog minder konden ze raden dat
in 2012, precies 100 jaar later, het monastieke pioniersproject Nijkleaster zich zou vestigen in dit
dorp, in deze kerk, rond deze Bijbel.’
De respons was overweldigend: binnen een paar weken zegden ongeveer 80 mensen toe om een
bijdrage van € 1.000 te geven. Bijzonder en hartverwarmend! Het gaf Nijkleaster de vrijheid om
met de bouw te beginnen. De werkzaamheden werden eind september afgerond. Precies op tijd
voor de afsluitende middag van de actie. Op deze bijeenkomst spraken onder meer Han Reeder,
Henk Kroes, Geert Mak en Hinne Wagenaar. Iedereen die een bijdrage had overgemaakt of
11
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toegezegd of op andere manier meewerkte aan De Ferdjipping, werd persoonlijk voor deze
bijeenkomst uitgenodigd. Het werd een prachtige middag, met bijzondere verhalen. Deze verhalen
zijn na de bijeenkomst gebundeld in een speciaal boekje, dat bij Nijkleaster te koop is.
Vanaf eind september werd De Ferdjipping volop gebruikt voor de activiteiten van Nijkleaster.
Het is een serene, stille, bijzondere ruimte geworden die precies past bij de activiteiten van
Nijkleaster.

7. De toekomst van Nijkleaster
In 2014 is intensief nagedacht over de toekomst van Nijkleaster. De huidige activiteiten vanuit de
Radboudkerk zijn een aanloop naar een toekomstige situatie, waarin we vanuit een eigen pand
stilte, bezinning en verbinding willen bieden.
In 2014 zijn de eerste stappen gezet naar deze toekomst. Allereerst heeft het bestuur samen met
andere betrokkenen intensief nagedacht over de toekomstige invulling van een kloosterpand, met
name inhoudelijk. De vraag stond daarbij centraal: wat willen we zijn en wat willen we bieden als
we in een kloosterpand zitten? Dat heeft geleid tot de notitie ‘Nei in hûs foar / Naar een thuis
voor: Nijkleaster’. In dit stuk zijn belangrijke beslissingen genomen, onder meer dat het bij de
toekomst van Nijkleaster hoort dat een aantal mensen/gezinnen permanent zal wonen in het
klooster, als de dragende gemeenschap. Daarnaast zullen mensen voor korte of langere tijd gast
kunnen zijn. Ook zijn in het stuk de ’10 kenmerken’ van Nijkleaster opgenomen en is er een
eerste ‘programma van eisen’ voor de inrichting van het nieuwe pand.
In het verslagjaar is overeenstemming bereikt met de eigenaren van de boerderij aan de
Sluytermanwei 8 in Jorwert, dichtbij de kerk. De huidige eigenaren willen hun pleats op termijn
graag verkopen aan Nijkleaster. Zij vinden dit een mooie bestemming voor hun woonplek. Deze
ontwikkeling én de voortgang van de plannen van Nijkleaster worden geregeld met inwoners van
het dorp gecommuniceerd. Nijkleaster hecht eraan om de Jorwerters gedegen te informeren en
veel inspraak te geven bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens een bijzondere ontmoeting met
de naaste buren van het toekomstige klooster werd veel waardering geproefd voor de plannen van
Nijkleaster. Uiteraard zijn de buren wel nieuwsgierig naar de gevolgen voor hun eigen woongenot
en voor het dorp.
In 2015 worden de plannen verder ontwikkeld en zullen ook de eerste financieringsmodellen
worden ontwikkeld om te komen tot aanschaf van het pand.
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8. Nijkleaster in de pers
Dit (bijna poëtische) bericht stond in
Nijkleaster kan al vanaf het begin rekenen op een positieve
aandacht van de regionale én landelijke pers. Ook in 2014
was dit het geval. Er was aandacht in de kranten, in

de Leeuwarder Courant op 6 oktober
2014:

tijdschriften, op radio en op de televisie. Zowel christelijke
als seculiere media zijn geïnteresseerd in wat er in Jorwert
gebeurt. Nijkleaster koestert de aandacht van de media,
omdat dit ten goede komt aan de doelstelling: mensen wijzen
op een plek van stilte, bezinning en verbinding. Met name de

Een fijne wandeling kan gemakkelijk
uitlopen op een meditatieve, ja, zelfs
spirituele ervaring. Je loopt in je

opnames die televisieprogramma’s maken zorgen wel voor

eigen, doorgaans niet al te hoge

enige drukte tijdens de programma’s. Tot nu toe is het gelukt

tempo, en dat voert je door, hopelijk,

om daar op een goede manier mee om te gaan. In de bijlage

een mooi landschap. Je bent

staat een uitgebreid overzicht van alle publicaties over
Nijkleaster in de pers.

overgeleverd aan je eigen gedachten,
en stelt jezelf tegelijkertijd open voor
de mensen die voor, naast en achter je
lopen, mensen met wie je deze

Bijlages:

ervaring deelt.

Nijkleaster in de pers
Programma’s op maat

Dit alles gaat zeker op voor de
Kleasterkuier, haast elke woensdag
georganiseerd door Stichting
Nijkleaster. Die begint bij de kerk van
Jorwert en de plaatselijke dominee is
er ook nog eens nauw bij betrokken.
Met andere woorden: hoe spiritueel
wilt u het hebben?

Het prachtige, open landschap dat
Jorwert omringt, draagt het zijne bij
aan de zuivere, meditatieve ervaring
die zo’n Kleasterkuier kan zijn. Als
het weer nou ook nog eens meewerkt,
staat niets een fraaie, de ziel enigszins
verheffende wandeling in de weg.
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Bijlage 1 Nijkleaster in de Pers

Radio:
Hinne Wagenaar in opnames 4 Vermoeden vieringen

28/5, 18/6

Uitzendingen IKON 1/6, 15/6, 22/6 en 29/6
'God werom yn Jorwert
(meditatie Prelude/Omrop Fryslân Radio door Ytje Hinke Attema)
Stilte special 2e kerstdag 26/2
'Dit is de Dag'/ NPO 2 (Hinne Wagenaar en Sietske Visser)
TV/Film
27/2

filmopnames Dio van Maaren i.v.m. de Ferdjipping

16/6

Roadtrip naar een nieuw soort Christendom.
Toespraak en film Sietske Visser.

16 juni 2014.

24/10 Nachtzoen (NPO) met Hinne Wagenaar (24 okt. 2014)
3/12

Opnames Documentaire 'God ferstiet gjin frysk'

Geschreven Pers:
Alles rondom: de Ferdjipping en Het verhaal gaat verder
10 april Op 'e Skille (de Ferdjipping)
Wim Beekman, Column in Leeuwarder Courant
'Nijkleaster: Betreed Gods tempel met bescheiden tred'.
FD, 26 maart 2014
H. Goudappel, Zowel zinzoeker als actieve kerkganger vindt Nijkleaster
Het goede leven, 26 maart 2014
Leeuwarder Courant

27 maart 2014

It Nijs, wrâldwiid nijs yn it Frysk (26 maart)
14 maart Artikel Ringblad Sneek door ds. Fokje Haverschmidt
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Artikel in Bries (Missionair Werk PKN)
Open Deur, Een huis gebouwd uit ademtocht (gedachten Sietske Visser)
H. Domburg, wandelen op water (blog Mijn Kerk)
'God werom yn Jorwert (meditatie Prelude/Omrop Fryslân Radio door Ytje Hinke Attema
Ned. dagblad, protestanten haken in op behoefte aan stilte.
'Ik zoek niet wat te groot is'.

april 2014

J. van Rheenen, Lente in Jorwert (pag. in Ref. Dagblad)
Buro de Vries (Omrop Fryslân): zondag 27 april (25 minuten radiodocumentaire)
Ouderlingenblad (Gerko Last) juni 2014
Pelgrimeren en bezinnen met Pinksteren (Friesch Dagblad en Het Goede Leven, 6 juni 2014)
22 aug. Kleaster yn pleats njonken Redbadtsjerke Jorwert
23/8

Friesch Dagblad/ LC/ Op 'e Skille/ Interview Omrop Fryslân radio

VKB, Kansen voor kerken 2.0 (9-10)
'Pioniersplak kanniet zonder dragende gemeenschap'.
9 sept.

Foto FD De ferdjipping

18 sept.

LC, Ontwakend Landschap

6 okt.

LC Uitgelicht:
Een wandeling als meditatieve ervaring (+grote foto)

okt.

FD Rede van Geert Mak

okt.

FD, Nijkleaster na twee jaar begrip in Fryslân

Sept

Artikel in Contactblad Mertonvrienden
Een nieuw klooster in Jorwert?
Klooster en kerk als warme ruimte
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Sociale Media:
Website Nijkleaster
Website Pinksterpaad
Website Hinne Wagenaar
Twitter Nijkleaster (per 1 okt. 2014: 516 volgers)
Facebook Nijkleaster (per 1 okt. 2014: 630 vrienden)

Publicaties:
10 gebeden van Team Nijkleaster in 'Help ons U te vinden'
Gebed Hinne Wagenaar in 'Eén druppel jou' (Boekencentrum 2014)
Bas van Gelder, Nachtboek van een kerkuil (Friese Pers Boekerij, 2014)
Brochure 'Nijkleaster'
Brochure 'De Ferdjipping / De Verdieping'.
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Bijlage 2 Programma’s op maat
Datum

Activiteit

Aantal deelnemers

1/3

Wijkkerkenraad Delfzijl

18

9/3

Werkgroep Vorming en teorsuting Oudega (SWF)

20

22/3

Vorming en toerusting Kampen

50

29/3

Bijeenkomst Classis Sneek

17

6/4

PKN Joure

55

8/4

Groep 3,4,5,6 School Jorwert

16

12/4

PG Hellendoorn

60

12/4

Fryske krite Burgum

15

24/4

Groep Drachten

19

8/5

Groep GGZ patiënten uit Franeker

8

10/5

Groep belijdeis kandidaten Stadskanaal

11

23/5

Groep Zorg voor de Ziel (permanente educatie PKN)

14

1/6

No budget church uit Houten

10

3/6

Bezinningsdag Werkgemeenschappen classis Drachten

18

6/6

Friesch Godgeleerd Gezelschap

22

10/6

Identiteitsmiddag Friese Poort (niet onderwijzend personeel)

26

14/6

Kleasterochtend PKN Dokkum

32

14/6

Kleasterdag Schoonebeek

9

20/6

Kleaster avond Doopgezinde gemeente Leeuwarden

25

22/6

Kloostermiddag groep Zwolle

20

17/9

Ontwakend Landschap. Friese Milieu Federatie
(stilte wandeling in de vroege ochtend, 06.00 - 09.00)

40

22/9

PC-GVO (landelijk) middag

12

28/9

Afsluiting actie De ferdjipping

175
17
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1/10

Classis Leeuwarden (+ presentatie)

32

4/10

Prot. gemeente Easterein

15

7/10

Werkverband van predikanten Buitenpost

10

11/10

Kerkenraad PKN Menaam

12

19/10

Jaardag Nijkleaster

150

1/11

Kerkenraad Rolde

15

1/11

Kerk-op-reis, Assen

33

8/11

Landelijk Missionair Festival, Utrecht (workshop)

16/11

Oec. werkgroep Burgwert/Hartwert/Hichtum

15

21/11

Groep PKN Oldelamer

13

9/12

Classis adviseurs N-Nederland
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18

