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Het loopt na drie jaar storm in Nijkleaster
:

Bijna duizend mensen
wandelden afgelopen jaar
in en rondom Jorwert

Jorwert | In onze strijd voor het behoud van de schepping moeten we
minder fanatiek zijn, en meer de fantasie de ruimte geven. Dat zei pionierspredikant Hinne Wagenaar tijdens de derde Jaardag van Nijkleaster. Ruim 150 mensen vierden gisteren deze dag in Jorwert mee.
Centraal in de bijeenkomst stond
het Bijbelboek Genesis. Dit had alles
te maken met een bijzonder kunstwerk dat kunstenaar Anne Woudwijk uit Drachten aan Nijkleaster
heeft geschonken.
In de preek tijdens de slotviering
ging ds. Wagenaar onder meer in op
allerlei initiatieven die tot doel hebben de schepping te redden. Hij haalde onder anderen paus Franciscus
aan, die in de encycliek Laudato Si’ de
aantasting van de schepping een zonde noemt. Wagenaar constateert dat
soms fanatisme de overhand heeft bij
de strijd voor een betere schepping.
,,We willen soms te veel, te graag.”
Hij pleitte voor meer fantasie bij het
bedenken van ideeën om duurzamer
te leven.
Kunstenaar Anne Woudwijk was
gistermiddag zelf ook in Jorwert aanwezig en overhandigde Nijkleaster
zijn kunstwerk Genesis. Dit bestaat uit
veertig tableaus met afbeeldingen uit
het Bijbelboek. Woudwijk - vooral be-

kend als beeldhouwer - krijgt veel reacties op de tekeningen die hij heeft
gemaakt. ,,Toeschouwers maken bij
de tekeningen hun eigen verhaal. Dat
is prachtig, dat wil ik graag.” Voorzitter Henk Kroes van Nijkleaster is bijzonder dankbaar voor het ,,prachtige
geschenk”. Het werk heeft een prominente plek gekregen op De Ferdjipping, de nieuwbouw in de Rad-

boudtsjerke in Jorwert.
Nijkleaster opende de deuren in
oktober 2012. Na drie jaar loopt het
storm met de activiteiten, vertelde
voorzitter Kroes gisteren tijdens zijn
openingsspeech. Iedere woensdagochtend is er een programma, waarbij wandelen centraal staat. Vorig
jaar wandelden bijna duizend mensen in en rondom Jorwert. Maande-

lijks is er een kleaster-zaterdag. Daarnaast zijn er doordeweeks veel zogenoemde programma’s op maat. Veel
mensen weten Nijkleaster te vinden
als een plek van stilte, bezinning en
verbinding.
Ook dit seizoen zijn er veel bijeenkomst, onder meer over Benedictijnse spiritualiteit (14 november), Fryske poëzie en Haiko’s (12 december)

en Vasten, de kunst van het loslaten
(16 januari). Ook het Nijkleaster Pinkster Paad, de jaarlijkse pelgrimstocht
op tweede pinksterdag, staat opnieuw op het programma.
Op termijn streeft Nijkleaster
naar een eigen klooster. De stichting
is bezig met plannen om een boerderij aan de Sluytermanwei in Jorwert
aan te kopen en voor dit doel te ver-
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Henk Kroes opende de derde Jaardag in Nijkleaster. Rechts vooraan kunstenaar Anne Woudwijk (met pet).
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bouwen. Op dit moment wordt daarover met het dorp overlegd. Voorzitter Kroes: ,,We zijn druk in gesprek
met Doarpsnut. We willen de plannen voor het klooster integraal onderdeel maken van de toekomstplannen van Jorwert. Goed overleg met
ons dorp vinden we ontzettend belangrijk.”
Nijkleaster is een pioniersplek
van de Protestantse Kerk in Nederland. De protestantse gemeente Westerwert, waarvan Jorwert deel uitmaakt, is nauw bij Nijkleaster betrokken.

