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Voorwoord
Wij presenteren u hier het verslag van 2015, het derde volle
jaar van Nijkleaster sinds de oprichting op 28 oktober 2012.
Sinds die datum dragen de kerkelijke gemeente Westerwert,
de stifting Nijkleaster en de afdeling Missionair Werk van de
landelijke Protestantse Kerk in Nederland deze pioniersplek.
In deze jaren is Nijkleaster als plek van ‘stilte, bezinning en
verbinding’ een bekende naam geworden, zeker als het gaat
om de wereld van kerk en spiritualiteit. De activiteiten
worden goed bezocht en de respons van de deelnemers is enorm. Het project wordt met energie
gedragen door de deelnemende partners. Maar vooral de vrijwillige voorgangers, musici, de
kleaster-krachten, de bestuursleden en de leden van de kleaster-ried zijn van onschatbare waarde.
Naast de ervaarbare en zichtbare activiteiten wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de
toekomst van Nijkleaster. De pioniersplek wil uiteindelijk functioneren in de drieslag ‘Kerk, Kroeg
en Klooster’. De eerst twee K’s zijn in het centrum van Jorwert te vinden en worden veelvuldig
‘gebruikt’. Naar een plek voor de derde ‘K’, het fysieke klooster, wordt gezocht. Wij hopen de
toekomst van die ‘K’ in de nabije jaren te verplaatsen van achter de schermen naar de voorgrond.
Graag deel ik met u een gebed dat we in 2015 veel hebben gebeden tijdens onze gebedsdiensten.
In een wereld die overspoeld wordt door haat en geweld, blijven wij deze woorden bidden.

Gebed om wa(a)rmte
Ivige, goede God

Eeuwige, goede God

wy waarmje ús
oan de belofte fan
in goede, in hielmakke skepping.

wij warmen ons
aan de belofte van
een goede, geheelde schepping.

Wij hâlde it by
louter de leafde as iennichst wapen,
bliuwe sykjen nei fersoening en frede,
bliuwe langjen nei freonskip.

Wij houden het bij
louter de liefde als enige wapen,
blijven zoeken naar verzoening en vrede
blijven verlangen naar vriendschap.

Hjoed jouwe wy elkoar
oan jo hoede
oan elkoars omtinken en soarch.
Amen

Elkaar bevelen wij vandaag
aan uw hoede
aan elkaars aandacht en zorg.
Amen

Henk Kroes, voorzitter van Nijkleaster
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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)

4

Nijkleaster Jaarverslag 2015

Ad 1.
Het bestuur van Nijkleaster heeft in 2015 afscheid genomen van bestuurslid Siem Jansen.
Per 31 december 2015 bestond het bestuur van Nijkleaster uit de volgende personen:
Naam
Henk Kroes
Corry Tigchelaar
Bert Hummelen
Wiep Koehoorn
Sietske Visser
Jan Henk Hamoen

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Tweede voorzitter
Lid
Lid

In het voorjaar van 2016 is Jan J. Vlagsma benoemd tot bestuurslid.
Pionierspredikant Hinne Wagenaar en medewerker communicatie Gerko Last zijn vaste adviseurs
van het bestuur.
In het bestuur kwamen in 2015, in willekeurige volgorde, onder meer de volgende onderwerpen
aan de orde:








De plannen voor een nieuw kloostergebouw in Jorwert of nabije omgeving
Fondsenwerving
Plannen voor benoeming van een tweede kleaster-pastor
De jaarcijfers over 2014
De taakverdeling binnen het bestuur
De bijzondere band met enkele kunstenaars
Het overleg met de dorpsgemeenschap Jorwert
Het bestuur van Nijkleaster kwam in 2015 acht 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
Nijkleaster-medewerkers besproken.
Ad 2.
Vanuit de kleaster-ried van Nijkleaster 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 betrokken zijn bij Nijkleaster.
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Per 31 december 2015 bestond de kleaster-ried uit de volgende personen:
Naam
Hinne Wagenaar
Jeltje Koopman
Annet Draaisma
Sietske Visser
Albertsje Spliethoff
Teake Posthuma
Akke Berends-Koopmans
Gerko Last

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

Kleaster-coördinator
In februari plaatste Nijkleaster een oproep voor een nieuwe functie: een kleaster-coördinator voor
Nijkleaster. Uit de sollicitatieprocedure kwam Annet Draaisma naar voren. Zij neemt sinds haar
komst een groot deel van de organisatie en coördinatie voor haar rekening.
Ad 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 2015 bestond het Overlegorgaan Pioniersplek Nijkleaster uit de volgende
personen:
Naam
Hinne Wagenaar
Henk Kroes
Gerko Last
Harry Kaspers
Louis Bakker
Peter den Hoedt

Vertegenwoordigt:
Pionier-predikant Nijkleaster
Voorzitter Nijkleaster
PR en fondsenwerving Nijkleaster
Voorzitter Protestantse Gemeente Westerwert
PKN Missionair Werk
PKN Missionair Werk

Vrijwilligers
Een groot (en groeiend!) aantal vrijwilligers is actief bij Nijkleaster. Zonder hen zouden alle
activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Vrijwilligers zijn betrokken als kleaster-kracht op
woensdag en zaterdag, tijdens de programma’s op maat en bij het Nijkleaster Pinkster Paad. Ook
zijn enkele voorgangers vrijwillig actief bij het begeleiden van groepen.
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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.
I. Iedere woensdagochtend: kleaster-ochtend met kleaster-kuier
Onder begeleiding van een voorganger en een kleaster-kracht 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 onze
gaven, concreet uitgedrukt door 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 weekend zaterdag van de maand: Nijkleaster-dei
Ieder derde weekend van de maand is er een NK weekend. Op de zaterdag is er een kleasterzaterdag met een wisselend thema. Deze dagen hebben een vast ritme en hebben altijd “stilte,
bezinning en verbinding” als grondtoon. Vaak nodigen wij een gast uit om ons (in) te leiden in het
thema. Op de aansluitende zondag volgt er een kleaster-zondag voor leden van de gemeente
Westerwert en gasten van Nijkleaster.
III. Programma’s 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
09.30
10.00
11.30

Welkom en ontvangst
Ochtendgebed (korte viering) in de kerk
Presentatie over Nijkleaster (met koffie/thee/kleaster-koek)
Pelgrimeren rond Jorwert
7
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13.00

Kleaster-maaltijd (eenvoudig stoere lunch) in dorpsherberg het ‘Wapen van
Baarderadeel’

IV. Nijkleaster Pinkster Paad
Tijdens de Pinksterdagen van 2013 werd 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. Sinds 2014 wordt een ééndaags Pinksterpaad georganiseerd. Twee
routes worden aangeboden. Een route van rond de 15-20 km en één van 5-7 km. Zo bieden wij
een eenvoudige en een iets meer uitdagende tocht aan op Pinkstermaandag. Dit is in Fryslân de
dag dat massaal de Elfstedentocht wordt gefietst en per auto of motor wordt gereden. Nijkleaster
biedt temidden van dat ‘geweld’ een pelgrimstocht aan. De mensen lopen, net als bij de kleasterkuier, een tocht in ‘stilte, bezinning en verbinding’. Er kunnen maximaal 100 deelnemers
participeren. In 2015 was het thema: ‘Als een vogel broedend op het water’. De rode draad werd
gevormd door Genesis 8: 6-12 en het lied ‘She sits like a bird’ (nr. 701 uit het Liedboek, zingen en
bidden in huis en kerk, 2013). Bij de afsluitende viering kwamen de deelnemers van de beide
routes bij elkaar, samen met andere belangstellenden van onder meer de gemeente Westerwert.

5. De activiteiten in 2015
De kleaster-ochtenden worden elke woensdagochtend georganiseerd en gaan altijd door onder het
adagium ‘Alle weer is Gods weer’. Wij bedoelen daarmee dat het weer en de seizoenen bijdragen
aan onze pelgrimstocht door het leven. Lente en zonneschijn kunnen een verkwikking voor de
ziel zijn. Regen en wind fungeren soms als een spiegel voor ons leven. Sneeuw en kou testen onze
weerstand en creëren een sterke groepsband.
De kleaster-ochtenden worden onverminderd goed bezocht met een minimum van 10 deelnemers
en uitschieters tot 60-70 deelnemers. Ideaal voor ons zijn groepen van 20-25 personen. Soms
maken we twee groepen wanneer er veel deelnemers zijn. In totaal mochten we in 2015 1311
mensen ontvangen op woensdagochtend.

Aantal deelnemers Kleaster-kuier (totaal: 1311)
70
60
50
40
Aantal deelnemers

30
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0
7-jan 7-feb 7-mrt 7-apr 7-mei 7-jun 7-jul 7-aug 7-sep 7-okt 7-nov 7-dec
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De kleaster-zaterdagen en zondagen worden eens in de maand georganiseerd, rond de derde
zondag van de maand. Bijna altijd zijn deze dagen volgeboekt. We hebben ontdekt dat 25
deelnemers het ideale maximum vormt. De thema’s van 2015 waren onder meer: ‘Zin in zen’,
‘Lezen en verstillen met Etty Hillesum’, ‘Psalmen beleven’, ‘Op ademen’, ‘Uit welke bron put jij?’
‘Lectio Divina’, ‘Benedictijnse spiritualiteit’ en ‘Fryske Poezië’. In totaal mochten we in 2015 311
mensen ontvangen, inclusief de 125 mensen die aanwezig waren op de Jaardag van Nijkleaster.

Aantal deelnemers Kleasterdagen 2015
140
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Kleasterdagen 2015 Aantal
deelnemers

Op de aansluitende zondag staat de viering in het teken van het thema van dat weekeinde. De
aanwezigen vormen een ‘cocktail’ van gemeenteleden van Westerwert, gasten van Nijkleaster en
deelnemers van de zaterdag. De opkomst op de zondagen is meestal bescheiden: tussen de 30-50
kerkgangers.
Bijzondere bijeenkomsten
Er zijn in 2015 weer veel programma’s op maat georganiseerd. In totaal mochten we tijdens deze
programma’s 1147 mensen ontvangen. Voor de woensdagen was er, naast Hinne Wagenaar, al een
groep gastvoorgangers beschikbaar: ds. Tieneke van Lindenhuizen, pastor Tineke Bosma, ds. René
de Vries, ds. Tytsje Hibma, ds. Jurjen Hilverda, ds. Sytze Ypma en ds. Tjitske Hiemstra.
Voor de woensdag-programma’s kwam ds. Reinier Nummerdor het team versterken. Voor de
programma’s op maat werd een eigen team gevormd: ds. Saskia Leene, pastor Anja Bakker en ds.
Mirjam Hulzebos. We zijn zeer met deze geweldige mensen.
Voor de muziek is er trouwens ook een prachtig team van vier musici: Hindrik van der Meer,
Albert Minnema, Geart van der Heide en Hille Eppinga. Tot ons verdriet overleed op 30 juli 2015
Jan Kobus, die meer dan een jaar onze pianist was.
Vlak voor de zomer van 2015 hebben we afscheid genomen van stagiair Geartsje van der Meer (3e
jaars student theologie Christelijke Hogeschool Windesheim). Na de zomer werd die positie
overgenomen door Jelle Waringa (2e jaars student theologie aan Windesheim).
Naast de reguliere Programma’s op maat waren er in 2015 een aantal bijzondere bijeenkomsten.
9
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Volzin-lezing
Pionier Hinne Wagenaar was op 25 april 2015 uitgenodigd om referent te zijn bij de Volzin-lezing
van Abt Bernardus in abdij Koningshoeven : ‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’. Zo’n
driehonderd aanwezigen verzamelden zich op 25 april in de gastvrije abdij Koningshoeven. “Als
we de sleutel van de gastvrijheid weggooien, doen we onszelf erg tekort”, aldus abt Bernardus
Peeters in de tiende Volzinlezing.

Uit het blad Volzin (mei 2015)
Geven en ontvangen. Maar hoe breng je dit mooie idee van gastvrijheid in de praktijk?
Predikant en medeoprichter Hinne Wagenaar van Nijkleaster vertelt over het met vallen en
opstaan proberen te betreden van die open ruimte.
Nijkleaster (‘nieuw klooster’) is een pionierskerk van de Protestantse Kerk in Jorwert die een
plek van bezinning en rust wil zijn ‘in een wereld van haast en deadlines.’ Wederom een veilig
eiland? Of juist een voorbeeld van de ‘open ruimte’ van de vorige spreker?
Je vraagt je soms af of de abt stiekem ook wat benedictijnse spiritualiteit bij Nijkleaster naar
binnen heeft gegoten, want veel van wat Wagenaar vertelt sluit naadloos aan op de ideeën van
de abt. Zo ziet hij gastvrijheid als tegengif voor de mondialisering van onverschilligheid en
hecht hij veel waarde aan ieders eigenheid in de vrije ruimte.

Helden en heiligen
Zo’n driehonderd leerlingen van de christelijke scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden
brachten eind oktober en begin november een bezoek aan Nijkleaster. Het was een onderdeel van
de studie van deze leerlingen, die allemaal in de laatste jaren van hun middelbare school zitten.
De jongeren kregen een voor hen samengesteld programma aangeboden door pionierspredikant
Hinne Wagenaar en door jongeren-pastor Annemarie van den Berg-Rodenburg (Siel, bezinning &
bezieling). Annemarie schreef een verslag voor de website, dat eindigt met de woorden: ,,Het
waren twee bijzondere weken, zo samen in Nijkleaster. Het werd steeds meer een thuis, met de
docenten en vrijwilligers vormden we tijdelijk een kleine kloostergemeenschap, en de leerlingen
waren onze gasten. We hopen dat ze zich deze ervaring zullen blijven herinneren en er iets van
meenemen op hun levensweg.’’
Jaardag
Het is een goede traditie bij
Nijkleaster: de Jaardag. Een
bijeenkomst waar iedereen
welkom is om samen met ons
stilte, bezinning en verbinding te
vieren. Een middag ook vol
activiteiten, passend bij onze
droom.
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Ook dit jaar was de Jaardag weer drukbezocht, en werd er volop gezongen en gewandeld.
Voorzitter Henk Kroes bracht de bezoekers op de hoogte van de ontwikkelingen van Nijkleaster.
Daarnaast was op de Jaardag de officiële overhandiging van het kunstwerk ‘Genesis’, dat door de
Drachtster kunstenaar Anne Woudwijk ter beschikking is gesteld aan Nijkleaster. Het bijzondere
werk, 40 unieke panelen geïnspireerd op het bijbelboek Genesis, heeft een plek gekregen op de
Ferdjipping, de verdieping in de kerk van Jorwert die gereed is gekomen in 2014.

Jubileum
Op woensdag 2 december 2015 was Nijkleaster-pionier Hinne Wagenaar 25
jaar predikant. Daar werd tijdens een geanimeerde en drukbezochte
bijeenkomst in de kerk van Jorwert bij stilgestaan. Bij die gelegenheid werd
zijn boek ‘Op ús eigen wize. Sân ferhalen út it bibelboek Hannelingen oer
taal en kultuer’ gepresenteerd. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel
en te bestellen bij de uitgever (www.bornmeer.nl). De jubileumtoespraak is
terug te vinden op de website van Nijkleaster: https://nijkleaster.frl/op-useigen-wize/

Stoov
Bezoekers van de kerk in Jorwert zitten er sinds november
2015 warmpjes bij. Er zijn twee speciale Stoov
warmtekussensystemen in de kerk geplaatst. Met een plugand-play-stoelverwarmingssysteem worden 16 warmtekussens
draadloos verwarmd. Wanneer mensen op de kussens gaan
zitten, geven de kussens warmte af (zoals bij stoelverwarming
in een auto). Een efficiënte, milieubewuste en goedkope
manier om mensen comfortabel te verwarmen. Het is het
eerste systeem dat in een kerk wordt gebruikt in Nederland.
De kerkzaal wordt regelmatig gebruikt door bezoekers die minder dan een uur in de kerk zitten.
Het verwarmen van het hele gebouw is op dat soort momenten te duur.
Jentsje Popma
In 2015 heeft de Friese schilder en beeldhouwer Jentsje
Popma zijn atelier in Leeuwarden met alle schilderijen
en kunstwerken geschonken aan Stifting Nijkleaster.
Popma (30 september 1921): ‘Yn de wrâld fan hjoed de
dei is in projekt as Nijkleaster yn Jorwert ferskriklik
wichtich en nedich. Ik wol Nijkleaster dêrom stypje
mei myn erfskip en ik hoopje dat sy it op in goede wize
ta wearde bringe. Ik hoopje ek dat oaren myn foarbyld
neifolgje sille.’
Jentsje Popma had eerder, in augustus 2013, zijn
kunstwerk ‘De Hynsteblom’ geschonken aan
11
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Sokken voor Lesbos
Tijdens de collecte op de jaardag van Nijkleaster werden letterlijk sokken verzameld voor
Lesbos. Sietske Visser en Mieke van Heijkop gingen de week na de Jaardag naar Lesbos en
vroegen om sokken voor de vluchtelingen die op dit eiland aankomen. Velen keerden
blootvoets huiswaarts. Op bleate fuotten nei hûs!

Nijkleaster. In 2015 heeft hij een nog grotere schenking gedaan. In het officiële persbericht over
de schenking zegt voorzitter Henk Kroes dat hij ontzettend dankbaar is: ,,Net allinne om it jild
dat der mei muoit is. Fansels is de finansjele stipe foar in stifting as Nijkleaster wichtich. Der moat
ommers in soad jild op it kleed komme foar de realisaasje fan it Nijkleaster-kompleks. Mar de
ynhâldlike stipe is miskien noch wol wichtiger.’’
Voor zijn werk haalde Popma, die niet kerkelijk is, vaak zijn inspiratie uit de Bijbel. Zijn zorg om
de schepping heeft daar alles mee te maken. De zorg daarover gaat boven alles: ‘Het inzicht dat de
schepping eindig is, dat de verscheidenheid van natuurwaarden onomkeerbaar afneemt’. Op zijn
schilderijen zijn de wolken vaak dreigend. Popma: ,,Foar my is de wolk it symboal fan ynspiraasje.
In wolk komt op ús ta, wol ús wat sizze of bringe. In wolk komt oer ús hinne. Yn de Bibel steane
ferskate bylden oer wolken. It kin driging betsjutte, mar foar my giet it om ynspiraasje. Somtiden
rekket dy ynspiraasje my. Op oare mominten kin ik der net by. Dan is it tink foar in oar bedoeld?
It is myn winsk dat Nijkleaster dy wolk net út it each ferlieze sil’.
Nijkleaster organiseerde een Open weekend in 2015: ‘Met twee bijzondere Open Dagen wordt op
30 en 31 mei afscheid genomen van het atelier van kunstenaar Jentsje Popma (93) aan het
Zuiderplein in Leeuwarden. Met de Open Dagen eert Stifting Nijkleaster de kunstenaar, die het
atelier en al zijn kunstwerken nagelaten heeft aan het klooster-in-oprichting.’

(Persbericht Nijkleaster, mei 2015)
Freonen en stipers
Nijkleaster kon ook dit jaar weer rekenen op de trouwe steun van onze freonen en stipers: mensen
uit heel Nederland die het werk van Nijkleaster zo belangrijk vinden dat ze het ook financieel
steunen. We zijn daar bijzonder dankbaar voor. We houden onze stipers en freonen op de hoogte
via Facebook en Twitter, de website, onze nieuwsbrieven en tijdens de Jaardag.

6. De toekomst van Nijkleaster
In 2015 is verder nagedacht over de toekomst van Nijkleaster. De huidige activiteiten vanuit de
Sint Radboudkerk zijn een aanloop naar een toekomstige situatie, waarin we vanuit een eigen
pand ‘stilte, bezinning en verbinding’ willen aanbieden. In 2015 zijn verdere stappen gezet naar
deze toekomst. Daarbij stonden de plannen centraal om het toekomstige kloosterpand te vestigen
in de ‘Casteleinpleats’ aan de Sluytermanwei in Jorwert, op een steenworp afstand van de kerk.
Deze ontwikkeling én de voortgang van de plannen van Nijkleaster zijn gedeeld met de inwoners
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van Jorwert, onder meer in zogenoemde keukentafelgesprekken, die zijn georganiseerd door
Doarpsnut, de vereniging voor dorpsbelang in Jorwert. Naast waardering voor de plannen waren
er ook veel vraagtekens over de mogelijkheid om middenin het dorp het fysieke klooster te
realiseren. De uitkomsten van de gesprekken met het dorp zijn voor Nijkleaster aanleiding om
opnieuw alle alternatieven voor de toekomstige kleasterplaats te onderzoeken.
In 2015 is ook verder gekeken naar de personele invulling van Nijkleaster. Naast pionierspredikant
Hinne Wagenaar was er vanaf 2012 één betaalde kracht, in de persoon van een medewerker
pr/fondsenwerving. In de loop van 2015 bleek dat er behoefte was aan voortzetting van dit werk.
Daarnaast groeide de behoefte aan een tweede kleaster-pastor. Deze wensen zijn verwoord in een
voorstel aan verschillende partijen: de afdeling Missionair Werk van de Protestantse Kerk, de
Protestantse Gemeente Westerwert en het vermogensfonds Porticus. Alle partijen reageerden
positief op dit voorstel, waardoor financiering van de medewerker pr/fondsenwerving en een
kleaster-pastor (0,3 fte) voor de komende drie jaar zijn gegarandeerd. De voorbereiding voor het
selectieproces voor een kleaster-pastor is begonnen in 2015. In de loop van 2016 werd duidelijk
dat ds. Saskia Leene uit Sneek op deze plek benoemd is.

Pauline van der Zee
Op zondag 23 augustus 2015 vertelde Pauline van der Zee in een belijdenisdienst wat haar
bezielt! Dat gebeurde in de Protestantse Clemenskerk te Havelte. Pauline heeft Nijkleaster
diverse malen bezocht en noemt dat ook in haar persoonlijke belijdenis. Ze zegt onder
meer: ‘Ik heb, door indringende gesprekken met gemeenteleden, vrienden en dominee
Veenstra, door te lezen in de bijbel; door de erediensten in deze kerk en pionierskerk
Nijkleaster in Jorwert ervaren wat het betekent om te “weten” met je HART. Niet in de
vorm van bewijzen, maar in de vorm van vertrouwen. Vertrouwen dat er meer is dan je
kunt bewijzen. En dat vertrouwen is voor mij GELOVEN.’

7. Nijkleaster in de pers
Nijkleaster kan al vanaf het begin rekenen op een positieve aandacht van de regionale én
landelijke pers. Ook in 2015 was dit het geval. Er was aandacht in de kranten, in 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.
In het voorjaar van 2015 was er veel aandacht voor de schenking van kunstenaar Jentsje Popma
aan Nijkleaster; dat haalde regionaal en landelijk de media. Bijzonder is ook de aandacht van
weekblad Elsevier, dat over Nijkleaster schreef onder de kop ‘Glibberend op zoek naar God’. Het
Friesch Dagblad besteedde in oktober 2015 aandacht aan de Jaardag van Nijkleaster. Boven dat
verhaal stond: ‘Het loopt na drie jaar storm in Nijkleaster.’ Trouw besteedde in een serie over de
toekomst van de kerk ook aandacht aan Nijkleaster.
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Bijlage 1 Programma’s op maat
Datum
24 januari
26 januari
7 februari
19 maart
21 maart
29 maart
8 april
11 april
18 april
22 april
25 april
1 mei
2 mei
8 mei
20 mei
27 mei
29 mei
30 mei
5 juni
6 juni
10 juni
13 juni
18 juni
27 juni
26 augustus
5 september
6 september
9 september
12 september
23 september
26 september
29 september
3 oktober
3 oktober
5 oktober
6 oktober
10 oktober
10 oktober
26 oktober
31 oktober
6 november
18 november
30 november

Aantal deelnemers
15
20
10
20
15
24
23
58
15
23
14
25
55
10
16
7
9
30
25
28
11
10
75
10
14
17
32
7
35
16
12
12
53
25
27
8
29
10
16
10
250
10
16

Activiteit/groep
Kerkenraad Scharnegoutum
Pastoraal Berie PKN Goutum
Kerkenraad Grou
Groep Roden
Groep Aldegea
Groep Easthim
CDA Vrouwen-bijeenkomst
Kerkenraad groep Aldemardum
Ionagroep Kruijswijk Jansen
Groep Openstelling Martinikerk Sneek
Groep Doopsgezinden Akkrum
Groep Hans van Ark
Groep Balk en Oderberg
Groep gemeenteleden Beetstersweach
Leauwe yn Fryslân kursus
Wurkmienskip Burgum
Groep Predikanten, (Iona-reis 2005)
Kerkenraad PKN Wolvega
Trouwerij Kees en Dorinde Kordelaar
Kerkenraad Hallum
Werkgemeenschap predikanten Leeuwarden
PKN Aldemardum
Comenius Zamenhof leerkrachten
Groep ds. Hanneke Ruitenbeek, Heiloo
PKN Goutum Kerkenraadsdag
Kerkenraad Sleat
Groep E. Wijnsma, Bergen
DG Zusterkring Ljouwert
Folk en Tsjerke
Krúspunt Kursus Leauwe yn Fryslân
Kerkenraad Stiens
Generale Synode PKN
PKN Burgum
Groep Assen
Comenius Pelgrimsschool Ljouwert
PKN Emmeloord Pastoresgroep
PKN Ternaard
Groep ds. M. Vroonland Ljouwert
Krúspunt Kursus Leauwe yn Fryslân
Cursus Theologische Vorming Gerdien Vastenhoud
Comenius 10 groepen leerlingen 27-10 t/m 6-11
Groep Multilingualism Groningen
Krúspunt Kursus Leauwe yn Fryslân
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