
Nijkleaster programma 
NAJAAR 2015 - VOORJAAR 2016

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING



NIJKLEASTER PROGRAMMA
Nijkleaster heeft als ambitie om een 
‘klooster nieuwe stijl’ te zijn. Een plek 
voor rust, inspiratie en gemeenschap. 
Voor stilte, bezinning en verbinding 
(stilte, besinning, ferbining). 

Vanuit de Radboudkerk in Jorwert 
bieden we activiteiten aan, toegankelijk 
voor iedereen - uit welke traditie dan 
ook. Bezoekers kunnen een dag of 
een dagdeel met ons meelopen. In 
de toekomst hopen we gasten voor 
langere tijd te mogen begroeten - de 
plannen daarvoor zijn in de maak.

In dit boekje presenteren we het 
programma voor de komende periode. 
Meer informatie vindt u op onze website: 
www.nijkleaster.frl/programma

Hartelijk welkom, tige wolkom.

NIJKLEASTER WEEKEND
Tijdens het weekend van de 3e zondag 
van de maand wordt het Nijkleaster- 
weekend georganiseerd. Op zaterdag is  
er een kleaster-dag met een speciaal  
programma van 09.30 - 16.00 uur.  
Opgave daarvoor is nodig. Op zondag- 
ochtend volgt een viering in de kerk van 
Jorwert (9.30 uur). Daar is iedereen 
zonder opgave van harte welkom. 

Het thema van de viering op zondagmorgen 
sluit zoveel mogelijk aan bij het thema van 
de kleaster-zaterdag. Na de dienst is er 
een aanvullend programma. Gasten die 
zowel op zaterdag als op zondag willen 
meedoen, zorgen zelf voor overnachting 
en maaltijden. Adressen hiervoor zijn te 
vinden op www.nijkleaster.frl. Verderop 
in de brochure vindt u de thema’s van de 
weekenden. Uitgebreide informatie daar-
over kunt u ook vinden op de website.

De zondagvieringen van Nijkleaster zijn 
altijd in samenwerking met de Protestantse 
Gemeente Westerwert (Jellum, Bears, 
Jorwert en Weidum).



ELKE WOENSDAG KLEASTER-OCHTEND
Nijkleaster biedt bezoekers op woensdagochtend graag een moment van rust 
en stilte, met een sober programma. We beginnen om 09.30 uur met een 
korte viering in de kerk van Jorwert. Na de viering drinken we koffie of thee 
met kleaster-koeke. Vervolgens wandelen we rondom Jorwert in het ritme van 
‘stilte, bezinning en verbinding’. Na de wandeling  
delen we onze zelf meegebrachte lunch. Opgave  
(via de website) hoeft niet, mag wel. 

Groepen groter dan 4 personen dienen zich van te  
voren op te geven via de website, of bij de kleaster- 
coördinator (zie achterzijde). Een groep mag bestaan 
uit max. 10-12 personen. Grotere groepen kunnen zich in overleg verdelen 
over meerdere woensdagen of een eigen programma aanvragen  
(zie bij programma op maat).

Kosten kleaster-ochtend: € 5,- p.p.
Meer informatie: www.nijkleaster.nl/woensdagmorgen-kleaster-kuier

Juster meidien oan de kuier. 
Tige bysûnder. It moarnsgebet, 
kofjedrinke, kuierje: stil, wurden 
oertinke en mei ien oprinne.

Het gaat tijdens  
onze kuier niet om  
het ontdekken van 
nieuwe landschappen 
maar het leren kijken 
met nieuwe ogen.



PROGRAMMA OP MAAT
Nijkleaster staat open voor groepen die zich samen willen verdiepen in stilte, bezinning 
en verbinding. Daarbij denken we aan kerkenraden, studiegroepen, gespreksgroepen,  
verenigingen, werk- en schoolteams enzovoorts. Het is mogelijk om voor groepen 
een programma op maat samen te stellen, uiteraard in het ‘ritme’ van Nijkleaster. 
Dat betekent dat er (bijna) altijd een viering, wandeling en inhoudelijk thema wordt 
aangeboden. Nijkleaster biedt (voorlopig) programma’s aan voor een dag of een 
dagdeel. U kunt een eigen thema centraal stellen, waar uw groep aan wil werken. 
Nijkleaster biedt zelf voor de programma’s op maat de volgende thema’s aan:

 -  Presentatie en introductie over Nijkleaster
 -  Lectio Divina (Bijbellezen zoals in het klooster. Bijbellezen met je hart)
 -  Het ‘Onze Vader’ (Met symbolen wordt het gebed uitgebeeld en  

worden we uitgenodigd om in het Onze Vader ‘rond te lopen’.)
 -  Ontmoeten (Elkaar ontmoeten aan de hand van zgn. ‘inzichtkaarten’) 
 -  Op adem komen (Van de ‘kloktijd’ naar ‘tijd met aandacht’)

Meer informatie op: www.nijkleaster.nl/programma-op-maat. Kosten in overleg.

Ut floed fan wurden bin ik kommen,

om tichter bij de kleare wel;

net om mij del te jaan yn slomme

mar stil te wêzen yn mijsels.

Het veilig masker mag doormidden,

ik toon mezelf een waar gezicht;

terwijl - geopend - handen bidden:

ontvangend, weerloos, vederlicht.

Eppie Dam



Een pelgrimage is een tocht 
met als bedoeling om inzicht 
te krijgen in je eigen denken 
en handelen.  
 
Om je plaats binnen de 
maatschappij en de wereld 
waarin je leeft met afstand  
te beschouwen. Niet het  
einddoel van de pelgrims- 
tocht maar het onderweg- 
zijn is het belangrijkste.  
We gaan ons verplaatsen  
in de natuur, te voet!  
 
Over betonpaden en land- 
weggetjes, door dorpjes en 
langs kerken.

NIJKLEASTER PINKSTER PAAD (NPP) 
Deze spirituele wandeltocht door Friesland op Tweede 
Pinksterdag werd voor het eerst georganiseerd in 2013. 
De vierde editie is op Pinkstermaandag 16 mei 2016. 
Er worden twee routes gelopen, van verschillende  
afstanden. Meer informatie over deze en andere  
tochten is te vinden op www.pinksterpaad.nl. 
Daar kunt u zich ook opgeven.

Ik heb genoten van het wandelen, de gesprekken 
onderweg en in de kerk, en de mooie vieringen.  
De duiven aan het eind van deze mooie dag bij 
Nijkleaster namen mijn ‘bekommernissen’ mee. 
Het was een mooi vervolg op mijn Paasbeleving 
bij Nijkleaster. Dank daarvoor.



VIEREN EN VASTEN
In de vastentijd (de periode van 40 dagen voor Pasen)  
willen we met elkaar vieren en vasten. Dat doen we iedere 
donderdagavond van 18.00 - 19.30 uur. Tijdens de vasten-
periode komen drie belangrijke dimensies aan de orde:  
1 vasten (of dit nu met voedsel is of met iets anders),  
2 bidden en mediteren en 3 aalmoezen geven (daad van  
liefdadigheid). Na een kort meditatief moment waarin we 
lezen, zingen en stil zijn, eten we met elkaar een sobere 
maaltijd. Daar wordt voor gezorgd door een vaste(n)groep. 
Door te vasten beperken we onze uitgaven. We zoeken 
samen een goed doel voor onze gespaarde aalmoezen.

Data:  donderdagavond 18 en 25 februari,  
3, 10, 17 en 24 maart. De laatste bijeenkomst  
is op Witte Donderdag (24 maart).

Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag
Op Goede Vrijdag is er in de avond een viering. Op Stille Zaterdag is er een  
dagprogramma (zie elders bij de kleaster-zaterdagen) en op Paaszondag zijn er  
twee bijzondere vieringen bij Nijkleaster. We beginnen de Paaswake in de buitenlucht 
rond een vuur om 06.00 uur. De paasviering begint om 09.30 uur.  
Meer informatie daarover volgt op www.nijkleaster.nl



THEATERVOORSTELLING  
‘NACHTBOEK VAN EEN KERKUIL’
Bas van Gelder was in de Tweede Wereldoorlog predikant in het 
Friese Jorwert. Zijn ervaringen van de oorlogsjaren legde hij vast in 
een serie dagboeken. Op deze manier beschreef hij onder meer het 
dagelijkse dorpsleven, familiegebeurtenissen, het verzet tegen de 
Duitsers, zijn onderduikperiode boven de gewelven van de dorpskerk 
en tot slot zijn opsluiting in de Leeuwarder gevangenis.

In Jorwert wordt het bijzondere boek van ds. Bas van Gelder  
‘Nachtboek van een kerkuil’ als toneelvoorstelling uitgevoerd door 
Jan Arendz en Marijke Geertsma. Dit vindt plaats in de kerk van 
Jorwert zelf. Van 8 april t/m 13 mei kunt u de voorstelling bijwonen. 
De voorstelling is in het Fries.  
Informatie en kaarten op www.jmteaterwurk.nl 

In deze periode vinden in Nijkleaster minder  
activiteiten plaats. De kleaster-ochtend op  
woensdag gaat elke week wél door net als  
enkele zondagse vieringen.

Mijn voorganger ligt begraven ‘op it hôf’ aan de zuidzijde van  
de kerk van Jorwert. Met dit boek gedenken wij deze moedige 
 en geestige predikant, naar het woord uit de zgn. Statenbijbel uit 1682 die  
bij hem op de kansel lag: ‘Gedenckt uwer voorgangeren’ (Hebreeën 13:7). 

ds. Hinne Wagenaar



ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015  
LECTIO DIVINA
Bijbel lezen met je hart, zó dat je open 
gaat voor het geheim van God in je leven. 
Dat is de bedoeling van Lectio Divina - 
letterlijk: goddelijke lezing. Deze manier 
van lezen in de bijbel is ontwikkeld in de 
kloostertraditie en wordt nog steeds in 
kloosters beoefend. Langzaam en verstild 
proef je aan de woorden die je leest.  
Wat vertelt de bijbeltekst mij over mijn  
eigen leven? Op deze kleaster-dag  
oefenen we deze manier van bijbellezen. 

Saskia Leene, predikant en  
geestelijk begeleider

ZATERDAG 14 NOVEMBER 2015  
BENEDICTIJNSE  
SPIRITUALITEIT
Benedictus van Nurcia (480-550) wordt 
beschouwd als de grondlegger van het 
westerse monastieke leven. Om het leven 
in de door hem gestichte kloosters te 
reguleren schreef hij een Regel.
De Benedictijnse spiritualiteit die hierin 
is vervat, kenmerkt zich als zeer “down to 
earth”. Centraal beginsel: Ut in omnibus 
Deus glorificetur - Opdat God in alles 
verheerlijkt wordt. Oftewel: elke activiteit 
kan geheiligd worden, aan God gewijd. 
Daarnaast zal alles wat je met de juiste 
aandacht doet, de kwaliteit van je dagelijks 
leven verbeteren. Deze vorm van christelijke 
spiritualiteit kent dus een grote aandacht 
voor het hier-en-nu (een raakvlak met zen). 
Deze dag staat in het teken van deze 
spiritualiteit.

Reinier Nummerdor, predikant van de 
Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum.

PROGRAMMA VAN DE KLEASTER-ZATERDAGEN



ZATERDAG 12 DECEMBER 2015
FRYSKE POËZIE 

 ‘priuw de rein en hear de wyn
 fiel de drippen hein dit liet’

Mei dizze rigels út ‘Bitterswiet’ fan de 
dichter Tiny Mulder (1921-2010) as reade 
tried stean wy stil by frysk dichtwurk oer 
de natuer, taal en muzyk. Under de kuier 
nimme wy bylden op, om dernei sels yn 

wurd en foarm ús gefoelens te dielen.  
In dei om moarns te lústerjen, mar letter 
op de dei ek om sels te dichtsjen.  
Yn de slotfiering is der romte foar inkele 
fersen. Dielnimmers binne ek fan herte 
útnoege in favoryt gedicht mei te nimmen.

Tryntsje van der Veer, dichter fan  
û.o. de “binnentún”

ZATERDAG 16 JANUARI 2016
VASTEN, DE KUNST VAN 
GEVEN EN LOSLATEN
Wanneer we in Nederland denken aan 
‘vasten’ dan denken we vooral aan de 
periode voor het Paasfeest of aan de 
Ramadan. Een paar weken vóór het begin 
van de 40-dagentijd (aswoensdag valt op 
10 februari) staan we stil bij wat vasten 
kan betekenen. We gaan terug in de 
geschiedenis van het vasten, we horen 
over verschillende tradities en kijken ook naar 
het hier en nu. Waarom doe je het? Hoe 
pak je het aan? En wat kan het ‘opleveren’? 
Gaat het alleen over (minder) eten of zijn 

er ook ander vormen van onthouding?  
Is leren te vasten ook leren om te delen? 

  ‘slechts het water dat wij te drinken 
geven, zal onze dorst lessen 
slechts het brood dat we delen,  
zal onze honger stillen.’

Meer over vasten en vieren vindt u elders 
in dit programmaboekje. Op de donder- 
dagen 18 en 25 februari, 3, 10, 17 en 24 
maart zijn er bijeenkomsten rondom vasten 
in de kerk van Jorwert (18.00 - 19.30 uur)

Sietske Visser, pionier bij Nijkleaster



ZATERDAG 20 FEBRUARI 2016
DE KUNST VAN DUURZAAM LEVEN 
Meer dan ooit staan we als bewoners van de planeet aarde voor de opgave een  
duurzame samenleving te ontwikkelen. Dat wil zeggen: een samenleving die kwaliteit  
in zich draagt voor mens en natuur - hier en elders, nu en voor de generaties na ons. 
Hoe geef je persoonlijk vorm aan je inzet voor een duurzame samenleving?  
Een dag om over onze eigen duurzaamheid na te denken.

Gerard van Eck is theoloog en professioneel begeleider. Vanuit zijn bedrijf Ecksplorer 
ontwerpt en begeleidt hij trajecten voor wie duurzaam wil leven, werken of ondernemen.

ZATERDAG 26 MAART 2016
STILLE ZATERDAG 
Op deze ‘Stille zaterdag’ sluiten we de Stille 
Week af (de week tussen Palmpasen en Pasen) 
die ons voorbereidt op het Paasfeest. Jezus 
heeft voor ons geleden en we herdenken op 
deze dag zijn lichaam in het graf. Hoe staan  
wij zelf tegenover het lijden van anderen of 
onszelf in deze tijd? We bezinnen ons op enkele 
teksten, zijn stil in gebed of meditatie en geven 
daarna onze gebeden, gedachten of gevoelens 
vorm op een creatieve, symbolische manier.

Arjanne Huls, kunstenares (symbolisch realisme)

PROGRAMMA VAN DE KLEASTER-ZATERDAGEN

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Programma van een kleaster-dag:
9.00 uur  inloop

9.30 uur  viering

10.00 uur  koffie/thee en kennismaken

10.30 uur  programma

12.15 uur  lunch in het café

13.45 uur  kuier rond Jorwert

15.00 uur  koffie/thee en nagesprek

15.30 uur  afsluitende viering

16.00 uur  afscheid en vertrek

Kosten:  € 30,- per dag

(incl. koffie/thee en vegetarische lunch)



AGENDA
DATUM PROGRAMMA TIJDSTIP

Iedere woensdagochtend Kleaster-kuier 09.30 uur

Zaterdag 19 september 2015 Kleaster-zaterdag ‘Lectio Divina’ 09.30 uur

Zondag 20 september 2015 Viering in de Radboudkerk 09.30 uur

Zondag 18 oktober 2015 Jaardag Nijkleaster

Zaterdag 14 november 2015 Kleaster-zaterdag ‘Benedictijnse spiritualiteit’ 09.30 uur

Zondag 15 november 2015 Viering in de Radboudkerk 09.30 uur

Zaterdag 12 december 2015 Kleaster-zaterdag ‘Fryske poëzie’ 09.30 uur

Zondag 13 december 2015 Viering in de Radboudkerk 09.30 uur

Zaterdag 16 januari 2016 Kleaster-zaterdag ‘Vasten, de kunst  
van geven en loslaten’

09.30 uur

Zondag 17 januari 2016 Viering in de Radboudkerk 09.30 uur

Donderdag 18 februari 2016 Vastenavond 18.00 uur - 19.30 uur

Zaterdag 20 februari 2016 Kleaster-zaterdag ‘De kunst van duurzaam leven’ 09.30 uur

Zondag 21 februari 2016 Viering in de Radboudkerk 09.30 uur

Donderdag 25 februari 2016 Vastenavond 18.00 uur - 19.30 uur

Donderdag 3 maart 2016 Vastenavond 18.00 uur - 19.30 uur

Donderdag 10 maart 2016 Vastenavond 18.00 uur - 19.30 uur

Donderdag 17 maart 2016 Vastenavond 18.00 uur - 19.30 uur

Donderdag 24 maart 2016 Vastenavond 18.00 uur - 19.30 uur

Vrijdag 25 maart 2016 Goede Vrijdag, viering

Zaterdag 26 maart 2016 Kleaster-zaterdag ‘Stille zaterdag’

Zondag 27 maart 2016 Paaswake 06.00 uur

Paasviering 09.30 uur

8 april - 13 mei 2016 Voorstelling ‘Nachtboek van een kerkuil’

Maandag 16 mei 2016 Nijkleaster Pinkster Paad 09.30 - 16.30 uur

De volledige agenda van Nijkleaster is ook te vinden op www.nijkleaster.frl/agenda



BEREIKBAARHEID: 
De bus (lijn 93) komt door Jorwert. Het treinstation in Mantgum ligt op 2 kilometer van Jorwert.  

Als u met de auto komt kunt u het beste parkeren in de berm, aan de rand van het dorp.  

Zo proberen wij de bewoners van Jorwert niet te veel te belasten met overal geparkeerde auto’s.  

Van de rand van het dorp naar de kerk is het 300 m.

 POSTADRES 
Ewerwert 5, 9023 AV Jorwert 

ADRES KERK
Sluytermanwei 4, Jorwert 

CONTACT EN INFO 
Kleaster-coördinator, Annet Draaisma
e-mail: a.draaisma@nijkleaster.nl / tel.: 06 191 674 55

www.nijkleaster.frl

Nijkleaster is een pioniersplek van  
de Protestantse Kerk in Nederland

Ons werk steunen?  
Word donateur:
IBAN NL02 ABNA 0541 4184 40 
t.a.v. Stifting Nijkleaster


