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Henk Kroes - voorzitter bestuur Stifting Nijkleaster

VOORWOORD
Het jaar 2017 was voor Nijkleaster meer dan ooit een jaar met
twee gezichten. En allebei zijn ze positief te noemen.

NAAR PSALM 128
We mochten in het afgelopen jaar weer duizenden mensen
verwelkomen in Nijkleaster. Ze baden, lazen, wandelden,
aten, lachten en huilden mee tijdens onze kleasterkuiers,
kleasterdagen, het Nijkleaster Pinkster Paad en de talloze
Programma’s op Maat die Nijkleaster mocht organiseren. Wat
een bijzondere verscheidenheid aan mensen mochten we
ontmoeten. Prachtig om te zien. Voor veel mensen is Nijkleaster
in de afgelopen jaren een vaste, vertrouwde plek geworden.
Wie had dat durven dromen!
In 2017 mochten we ook veel tijd, energie en liefde steken in
‘het project Westerhûs’. Letterlijk de toekomst van Nijkleaster.
De plannen voor een klooster met gastenverblijf en vaste
bewoners werden steeds concreter. We mochten de plannen
presenteren en hard aan het werk gaan om het benodigde geld
bij elkaar te krijgen.
We zijn er nog lang niet, dat is duidelijk. Maar we zijn positief.
Alleen al omdat zoveel mensen enthousiast reageerden op onze
plannen. Omdat mensen met ons meewerken, meedenken en
meebidden. Én omdat we ervan overtuigd zijn dat Nijkleaster
er écht toe doet. Voor mensen, voor kerken en voor de hele
(Friese) samenleving.

Gezegend de vreemde snuiter,
het buitenbeentje, de eenzame, die niet
gezien wordt, de angstige vluchteling,
brillenjood, hazenlip, stotteraar.
Gezegend de achterblijver, de opgejaagde,
de mens voor de troepen uit, de meningloze,
betweter, schreeuwlelijk, leeghoofd.
Aan één tafel zul je zitten,
eten wat het werk heeft opgeleverd,
delen het brood, water schenken
in de beker van je naaste.
Genieten zul je van de stralende
gezichten om je heen, trots zijn
op ieders bijdrage aan dit geheel.
Zorgzaam de mannen, krachtig
de vrouwen, en kinderen reikend
naar de wijsheid van de ouden.
Gezegend de mens die zich verheugt
in het visioen, droomplaats van vrede.
Margryt Poortstra (teksten) en Bram Stellingwerf (muziek)
Naar de Psalmen. Hertaalde psalmen met antifonen
(Heerenveen: Intrada Muziekuitgave, 2014)
(Anselm Grün, Mijn Gebedenboek (2011), 78)
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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 oecumenische
gemeenschap 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. Nijkleaster heeft veel te bieden!
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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 is de
Stifting Nijkleaster officieel per notariële akte opgericht. 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.

NIJKLEASTER
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DE ORGANISATIE
VAN NIJKLEASTER

Het werk van Nijkleaster wordt ondersteund door verschillende
bestuursorganen:
1. Het bestuur van Stifting Nijkleaster
2. De kleaster-ried
Ad 1.
Per 31 december 2017 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

Er vonden in 2017 geen wijzigingen plaats in het bestuur.
Pionierspredikant Hinne Wagenaar en medewerker
communicatie Gerko Last zijn vaste adviseurs van het bestuur.
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In het bestuur kwamen in 2017, in willekeurige volgorde,
onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
•D
 e plannen voor een nieuw kloostergebouw
op de locatie Westerhûs
• Fondsenwerving
• De jaarcijfers over 2016
• De taakverdeling binnen het bestuur
•D
 e bijzondere band met enkele kunstenaars, onder wie
Jentsje Popma
•H
 et ontstaan van een groep kleasterlingen, die op termijn
op Westerhûs willen wonen
Het bestuur van Nijkleaster kwam in 2017 acht keer samen.
In juni is het bestuur bij wijze van ‘teambuilding’ het water op
geweest. Voor een organisatie als Nijkleaster is het van groot
belang dat bestuursleden elkaar goed kennen en op een goede
manier samenwerken. Het is goed om te investeren in tijd met
elkaar.

Ad 2.
Per 31 december 2017 bestond de kleaster-ried uit de volgende personen:
Naam
Aandachtsgebied
Hinne Wagenaar
Voorzitter
Jeltje Koopman	lid algemene kerkenraad
Westerwert
Annet Draaisma
Kleaster-coördinator
Sietske Visser
Programma
Albertsje Spliethoff
Financiële administratie
Teake Posthuma
Vrijwilligers
Akke Berends-Koopmans Planning
Gerko Last	Communicatie en
Fondsenwerving
Saskia Leene
Kleaster-pastor

De kleaster-ried is het uitvoeringsorgaan van Nijkleaster.
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.

Tot dit verslagjaar bestond ook het Overlegorgaan Pioniersplek
Nijkleaster, bestaande uit vertegenwoordigers van Stifting
Nijkleaster, de Protestantse Gemeente Westerwert en de
afdeling Missionair Werk van de landelijke Protestantse
Kerk. Dit overlegorgaan was met name bedoeld om elkaar
te informeren over het reilen en zeilen van Nijkleaster.
Het Overlegorgaan vergadert één keer per kwartaal. Per 1
december 2016 is besloten dit overleg stop te zetten, in verband
met de veranderende situatie betreffende de begeleiding van
pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk.
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.
KLEASTER-ADMINISTRATEUR
Aline Evenhuis uit Easterein is afgelopen verslagjaar begonnen
als vrijwilliger kleaster-administrateur, die de boekhouding
van Nijkleaster oppakt samen met Albertsje Spliethoff. Zij
werd officieel welkom geheten in Nijkleaster tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari 2017.

Foto boven Zicht op Westerhûs, foto: Henk Bootsma.
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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 in Jorwert
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.
DE VASTE ACTIVITEITEN VAN NIJKLEASTER ZIJN:
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. Deze kleaster-ochtend gaat
altijd door, ongeacht weersomstandigheden.
De kleaster-ochtend van Nijkleaster heeft een
eenvoudig programma:
9.30
Ochtendgebed in de kerk
10.00 Koffie/thee
10.30 Pelgrimeren rond Jorwert
12.00 De lunch wordt gedeeld
12.30 Afsluiting
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II. IEDERE 3E WEEKEND / ZATERDAG
VAN DE MAAND: NIJKLEASTER-DEI
Ieder derde weekend van de maand is er een Nijkleaster
weekend. Op de zaterdag is er een kleaster-zaterdag 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. Tijdens
deze zondagse viering wordt teruggegrepen op het thema van
de kleaster-zaterdag.
III. PROGRAMMA’S OP MAAT
Regelmatig worden we gevraagd voor een ‘programma op
maat’. Het gaat om groepen die graag een bijeenkomst willen
meemaken bij Nijkleaster. Dat is uiteraard mogelijk, maar wel
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 kleaster-kuier 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 belangrijke trits:
stilte, bezinning, verbinding.

Het programma van zo’n dag kan er bijvoorbeeld
als volgt uitzien:
09.15
09.30
10.00
11.30
13.00

Welkom en ontvangst
Ochtendgebed (korte viering) in de kerk
	Presentatie over Nijkleaster (met koffie/thee/kleaster-koek)
Pelgrimeren rond Jorwert
	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 tijdens deze dag aangeboden. Een route
van rond de 15-20 kilometer en één van 5-7 kilometer. Zo
bieden wij een eenvoudige en een iets meer uitdagende tocht
aan op Pinkstermaandag.
Pinkstermaandag is in Fryslân traditioneel 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’.

In 2017 was het thema: Veelkleurigheid. In de aankondiging
werd het als volgt omschreven:
,,Wanneer we Tweede Pinksterdag door de weilanden lopen en
via smalle paden richting Zwette gaan, zien we gele boterbloemen, rode klaprozen, paarse klaver, groen gras, lila pinksterbloemen, witte madeliefjes, roze kaarsjeskruid en wit fluitenkruid. Een kleur aan bloemen en grassen. Wij lopen daar met
onze blauwe en rode jassen, gevulde gele en paarse rugzakken,
blonde of grijze haren en rode wangen. We zien groene
weilanden, blauwe of grijze wolkenluchten, zwart-witte koeien,
grijze schapen, allerlei vogels met ieder een eigen verenkleed
en gouden haantjes op de kerktorens. We denken aan van alles,
een palet aan zorgen, geluk, verdriet, toekomst, verleden en
liefde. Kleuren, geuren, gedachten en nog meer kleuren. Een
explosie van kleuren zoals God de schepping bedoeld heeft.’’
Het was een geslaagde dag. Op onze website schreven we een
paar dagen later: ‘Pinkstermaandag 2017. Zo’n 50 deelnemers
wandelen de langere tocht van 17 km. In de middag zijn er nog
eens 50 wandelaars voor de korte tocht van 6 km. Een aantal
gaat zelfs per boot weer terug van Bears naar Jorwert. In de
namiddag komen al die Pinksterwandelaars, plus veel mensen
die speciaal komen voor de slotviering, bij elkaar in de tot
de laatste stoel gevulde kerk van Jorwert. Bij vertrek is er een
korte viering. Kleaster-pastor ds. Saskia Leene leest een deel uit
Psalm 104 van Huub Oosterhuis.’

NIJKLEASTER
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DE ACTIVITEITEN
IN 2017

KLEASTER-OCHTENDEN
De kleaster-ochtenden worden elke woensdagochtend
georganiseerd en gaan altijd door, weer of geen weer.
De kleaster-ochtenden worden onverminderd goed bezocht
met een minimum van 11 deelnemers en uitschieters tot 41
deelnemers. Ideaal voor ons zijn groepen van 20-25 personen,
omdat er met deze groepsgrootte een mooi gesprek kan
ontstaan. Een deel van de bezoekers kiest ervoor om alleen de
ochtendviering mee te maken en gaat daarna richting huis of
werk. Als de groep te groot is, verdelen we de mensen in twee
groepen. In totaal mochten we in 2017 1120 mensen ontvangen
op woensdagochtend. In 2016 waren dat er 1280.

KLEASTER-ZATERDAG
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 2017 waren onder meer: ‘Iconen bewaren een
geheim’, ‘Over klooster en gemeenschapsvorming’,‘ ‘Kom, lit
ús delkomme’ en ‘Levenskunst – een dag op stap met prediker’
In 2017 mochten we in totaal 108 mensen ontvangen bij de
Kleaster-zaterdagen. Tenslotte waren er ongeveer 150 mensen
aanwezig op de Jaardag van Nijkleaster.
AANTAL BEZOEKERS KLEASTER-ZATERDAGEN (TOTAAL 108)

AANTAL BEZOEKERS KLEASTER-KUIER (TOTAAL 1.120)
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PROGRAMMA’S OP MAAT
In 2017 mochten we opnieuw veel gasten ontvangen tijdens
onze zogenoemde ‘Programma’s op maat’. Hierbij gaat het
vaak om kerken en/of kerkelijke groepen die inspiratie willen
opdoen bij Nijkleaster. Zij lopen een dag of een dagdeel
mee in ons ritme. De reacties op deze dagen zijn altijd
hartverwarmend. De bezoekers komen uit heel Nederland.
Daarnaast ontvangen we geregeld internationale gasten. Voor
de woensdagen en de programma’s op maat zijn er, naast
Hinne Wagenaar en kleaster-pastor Saskia Leene, een groep
gastvoorgangers beschikbaar.
AANTAL BEZOEKERS PROGRAMMA’S OP MAAT (TOTAAL 529)
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NAAST DE REGULIERE PROGRAMMA’S OP MAAT WAREN ER
IN 2017 EEN AANTAL BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN:
VASTEN EN VIEREN
In de vastentijd – de Veertigdagentijd voor Pasen – stonden
we in Nijkleaster stil bij ‘vasten en vieren’. We begonnen
op Aswoensdag 10 februari met de Kleaster-ochtendviering.
Daarnaast was er iedere donderdagavond een viering en een
maaltijd.
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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TEAM MUZIEK
Voor de muziek is er ook een prachtig team van vier musici:
Hindrik van der Meer, Albert Minnema, Geart van der Heide
en Hille Eppinga.

Ook dit jaar was de Jaardag weer drukbezocht met 150
deelnemers en werd er volop gezongen en gewandeld. De
Jaardag stond dit jaar meer dan ooit in het teken van de
toekomstplannen van Nijkleaster: de bouw van een nieuw
klooster op de locatie Westerhûs. Met bezoekers van de Jaardag
werd een wandeling gemaakt naar de beoogde locatie en werd
ter plekke uitleg gegeven over de plannen. Ook werd de Jaardag
aangegrepen om de fondsenwerving voor dit plan officieel te
starten. Met het oog op de fondsenwerving werd de hiervoor
door Dio van Maaren gemaakte film getoond (Nieuwe lijnen in
een oud landschap). Deze film is te zien op de homepage van
nijkleaster.nl.
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meditatieve schrijfopdracht en schreven zij tenslotte allemaal
een eigen gedicht. Wij hebben als team Nijkleaster veel
respect voor de leerlingen. Ze moesten zelf voor dit verplichte
schoolprogramma maar in Jorwert zien te komen. De aandacht
en participatie was top!
NIEUWE ACTIVITEIT: STILTEDAG
Nijkleaster begon in 2017 met een dag die geheel in het teken
staat van ‘stilte’. Op zondag 1 oktober werd een dag met een
eenvoudig programma aangeboden, waarbij er veel ruimte was
voor stil zijn.
Stilte is de toegangspoort van de ziel, aldus de benedictijnse
abt Christopher Jamison. Langzaamaan komt je eigen drukte
tot rust. Er ontstaat ruimte voor wat wezenlijk is.
In Nijkleaster zoeken we geregeld de stilte. Op deze stiltedag
nemen we alle tijd om ons daaraan over te geven. Na
het ochtendgebed brengen we de dag in stilte door. Het
programma is eenvoudig. We zitten bij elkaar en mediteren.
We doen eenvoudige lichaamsoefeningen en gaan naar buiten.
’s Middags verbreken we de stilte met een viering in de kerk.
De Stiltedag staat onder leiding van Saskia Leene, kleasterpastor van Nijkleaster.
COMENIUS-LEERLINGEN BIJ NIJKLEASTER
In de week van 13-17 november hebben we bijna 300 leerlingen
(10 klassen) ontvangen van de christelijke scholengemeenschap
Comenius/ Leeuwarden (5 Havo/6 VWO) voor een programma
over de dichter Jan Jacob Slauerhoff. Slauerhoff kwam vaak
in Jorwert bij de familie van ds. Hille Ris Lambers en hield
zijn leven lang contact met dochter Heleen. Zo onrustig en
zwervend Jan Jacob was, zo rustig en stabiel was Heleen.
Het programma voor de leerlingen ging niet over ‘wat wil je
worden’ maar ‘wie wil je zijn (of worden)’. Via de omweg van
enkele teksten van Slauerhoff komen we uit bij die vraag.
Tijdens de afsluitende viering kregen de leerlingen een
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CANTO OSTINATO
De Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon
ten Holt wordt niet vaak opgevoerd in Fryslân. Bij Nijkleaster
te Jorwert gebeurde het op 21 juni 2017: de langste dag van
het jaar. Met deze meditatieve muziekbeleving verwelkomde
Nijkleaster de zomer; een bijzonder en voor Fryslân uniek
overgangsritueel van voorjaar naar zomer. Hier waren ruim
100 gasten bij aanwezig.
TE GAST OP ABDIJ KONINGSHOEVEN
In december heeft een tiental mensen vanuit Nijkleaster
genoten van de gastvrijheid van Abdij Koningshoeven bij
Tilburg. Ze schrijven: ‘We hebben geproefd van de stilte en
het ritme van de gebedstijden van de monniken. We hebben
ook geproefd van het zelfgebakken brood, de kaas uit de
eigen kaasmakerij en natuurlijk van het trappistenbier
uit de brouwerij. Ons thema was ‘gastvrijheid’. De abt
Bernardus vertelde wat gastvrijheid voor de monniken
betekent. We zijn door God als gast opgenomen; die ervaring
maakt dat we ook een goede gastheer of -vrouw kunnen

worden. Gastvrijheid speelt zich af in ons hart, dat zich opent
voor God, voor onszelf en voor de ander. De monniken van
Koningshoeven dragen Nijkleaster een warm hart toe en volgen
de ontwikkelingen met belangstelling. Bijzonder om dat te
ervaren!’
TERUGKEERDAG MEDEWERKERS KERK IN ACTIE
Op 1 december heeft Nijkleaster enkele voor Kerk in Actie
uitgezonden medewerkers ontvangen in het kader van
hun terugkeer-programma. De medewerkers werden door
Sietske Visser en Hinne Wagenaar eerst thuis ontvangen
om ervaringen uit te wisselen over het afsluiten van hun
werkperiode in het buitenland. Sietske en Hinne waren in het
verleden ook uitgezonden door Kerk in Actie (naar Kumba,
Kameroen). Op 1 december was er een speciaal programma op
maat in Nijkleaster formaat, waarbinnen werd nagedacht over
de ervaringen van ‘het uitgezongen kerkelijk medewerker zijn’.
Naast de goede ervaringen, werd ook aandacht besteed aan de
schaduwkanten van het soms eenzame en moeilijke werk. Over
terugkeer naar Nederland werd niet veel gesproken. Jasper en
Mary gaan terug naar Tamale voor hun ‘eigen’ werk in Tamale.
Hermen en Johanneke gaan op eigen gelegenheid naar Pretoria
(Zuid Afrika) om daar wetenschappelijk onderzoek te doen. Een
bijzonder dag met ‘stilte, bezinning en veel herkenning.
LITURGISCHE VERANDERINGEN
Na vijf jaar dezelfde liturgische orde voor het ochtendgebed
te hebben gebruikt, begon Nijkleaster in 2017 voorzichtig met
enkele veranderingen. Langzamerhand werken we richting
enige diversiteit in de liturgische vormgeving. In de periode
van Advent en Kerst werden twee nieuwe liederen gebruiken.
In plaats van ‘Take o take me as I am’, komt nu het Iona lied:
‘Kindle a flame’ (Zuivere vlam) en voor het lied na de stilte
komt nu het Taizé-lied ‘Bless the Lord’ (i.p.v. Laudate omnes
gentes). Het overige blijft gelijk.

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 (digitale) nieuwsbrieven en tijdens de
Jaardag.
EEN MOOI GESCHENK
Op maandag 9 oktober werd de woonboulevard van Kapenga
Wonen (www.kapenga.nl) in Leeuwarden geopend. Het bedrijf
schreef op de uitnodiging: ‘Wilt u een cadeau aanbieden, dan
vragen wij u om het bedrag over de maken op de rekening
Kapenga stichting Nijkleaster’. Bij de opening werd een cheque
van e 5000 aan Nijkleaster aangeboden voor de ontwikkeling
van kloostercomplex Westerhûs.
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5.

Appelhof
Erf
Binnentuin
Moestuin

5. Parkeren

1.

(Stand van zaken
per 1 juni 2018)

3.

6

DE TOEKOMST
VAN NIJKLEASTER

Het jaar 2017 was voor het bestuur van Nijkleaster een jaar dat
voor een groot deel in het teken heeft gestaan van de plannen
voor een nieuwe kleaster-locatie. 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 is gebleken dat de plannen om het toekomstige
kloosterpand te vestigen in de ‘Casteleinpleats’ aan de
Sluytermanwei in Jorwert (op een steenworp afstand van de
kerk) voorlopig onhaalbaar zijn.
In 2016 deed zich de mogelijkheid voor om een alternatieve
locatie te onderzoeken in de nabijheid van Jorwert. Daar is, in
samenwerking met een architect en een landschapsarchitect,
uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ook is het bestuur bezig
geweest met de toekomstige exploitatie van het kleaster-gebouw.
Daarnaast zijn de plannen uitgebreid besproken met de
protestantse gemeente Westerwert.
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2.

4.

In 2017 zijn de plannen definitief gemaakt en gepresenteerd
in een BID-boek, dat te lezen is op de site van Nijkleaster.
Nijkleaster heeft ongeveer 4,5 miljoen euro nodig om deze
plannen te realiseren. Om dit mogelijk te maken, wordt fondsen
geworven bij de (provinciale) overheid, vermogensfondsen,
particulieren en met name (Friese) kerken. Nijkleaster wil graag
dat kerken in de omgeving samen verantwoordelijkheid nemen
voor het klooster en participant willen worden.
In 2017 is ook verder gegaan met het vormen van een groep
‘kleasterlingen’. De bedoeling is dat er een kloostergebouw
komt waar een groep vaste bewoners komt en gasten worden
ontvangen. In het afgelopen jaar is deze groep steeds hechter
geworden, en wordt het steeds meer duidelijk hoe het leven er in
de toekomstige situatie uit zou kunnen zien.
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NIJKLEASTER
IN DE PERS

Nijkleaster kan al vanaf het begin rekenen op een positieve
aandacht van de regionale én landelijke pers. Ook in 2017 was
er veel aandacht van de pers, onder meer voor de plannen voor
een nieuw klooster op de locatie Westerhûs. Een aantal van
deze publicaties is terug te vinden op onze website.
Ook was er aandacht voor onze voorzitter Henk Kroes in De
Verwondering. De aankondiging daarvan luidde: ‘It giet oan!
Als deze woorden klinken, staat heel Nederland op z’n kop.
Henk Kroes, ijsmeester en oud-voorzitter van de Koninklijke
Vereniging De Friesche Elf Steden, weet er alles van. Hij vertelt
over zijn worsteling met wie God voor hem is en over het
belang van Nijkleaster. Dat is het kerkelijk pioniersproject in
Jorwert waar hij en andere enthousiastelingen nu vijf jaar
bezig zijn om vorm te geven aan een kloostergemeenschap.
Over een paar jaar wordt begonnen met de bouw, iets waar
Kroes zich enorm op kan verheugen. Zijn dierbare tekst is
een bewerking van een lied van Paul van Vliet, een tekst die
hij achterliet op een steen tijdens een tocht naar Santiago de
Compostella.’

INSPIRATIETEKST
Ik hoop op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico’s nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die door blijven douwen:
van doe het maar wel, en kijk maar niet om.
Ik bid om het beste van vandaag, en van morgen,
ik bid om het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen, in mij en in jou.
(een bewerking van de tekst van) Paul van Vliet
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FRIESCH DAGBLAD
De interim hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, Anne
Westerduin, heeft in augustus een mooie impressie geschreven
over een kleaster-ochtend in augustus bij Nijkleaster.
GLOSSY KLOOSTER
In mei verscheen de glossy Klooster! met ook een impressie
van Nijkleaster. Zijn we trots op! Hoe kruipt Herman Finkers
in het hoofd van een middeleeuwse monnik? En wat doet
een predikant die droomt van het kloosterleven? Hij gaat
pionieren en vertelt zijn verhaal in de kloosterglossy. Voor meer
informatie over Klooster!, zie Adveniat.nl
GELOOF EN EEN HOOP LIEFDE
Het EO-televisieprogramma ‘Geloof en een hoop liefde’ was
begin 2017 te gast bij Nijkleaster en maakte er een mooie
reportage over. Over de uitzending schreef pionier-predikant
Hinne Wagenaar: ‘Wij zijn ons bewust dat ons project in
Jorwert vaak ‘geframed’ wordt in het denkkader van ‘Hoe God
verdween uit Jorwerd’. Wij begrijpen dat maar worden er ook
wel wat moe van.’
Nijkleaster heeft ook in 2017 laten zien, dat er in de moderne
tijd veel behoefte is aan bezinning op levensvragen en
zingevingsvragen; en tevens aan verbinding van mensen met
elkaar en met God. Nijkleaster biedt hiertoe een weldoordacht
‘frame’ waarin vele mensen zich thuis voelen.

NIJKLEASTER
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JAARREKENING
2017

ADMINISTRATIE
De financiële administratie wordt in eigen beheer gevoerd, met
behulp van het digitale boekhoud-pakket Snelstart.

voor de derde ‘K’, het klooster, wordt gezocht. Wij hopen de
toekomst van die ‘K’ in de nabije jaren te verplaatsen van achter
de schermen naar de voorgrond.

STICHTINGSACTIVITEITEN
Wij presenteren u hier het verslag van 2017, het vijfde volle jaar
van Nijkleaster sinds de oprichting in oktober 2012. Sinds die
datum dragen de kerkelijke gemeente Westerwert, de stichting
Nijkleaster en de afdeling Missionair Werk van de landelijke
Protestantse kerk in Nederland deze pioniersplek.

Voor een overzicht van de activiteiten die in 2017 hebben
plaatsgevonden, verwijzen wij naar het inhoudelijke jaarverslag
van Stifting Nijkleaster over 2017.

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 blijft 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 kleasterried 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
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SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur bestond per 31 december 2017 uit de
volgende personen:
Henk Kroes
Corry Tigchelaar
Bert Hummelen
Sietske Visser
Wiep Koehoorn
Jan Henk Hamoen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

VASTSTELLING JAARREKENING
Ingevolge de statuten dient het bestuur de jaarrekening vast te
stellen.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2017 werd
het batig saldo over 2017 toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (NA RESULTAATBESTEMMING EN IN €)
ACTIVA

31-12-17

31-12-16

351,00

372,00

1.125,00
13.516,00
4.475,00
283,00

4.105,00
1.559,00

294.774,00

348.380,00

314.524,00

354.416,00

PASSIVA

12/31/2017

12/31/2016

EIGEN VERMOGEN
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve Kleastergebouw
Fonds NN

38.994,00
248.764,00
5.244,00

35.708,00
274.000,00
31.919,00

16.457,00
2.346,00
2.719,00

11.851,00
938,00

314.524,00

354.416,00

MATERIELE VASTE ACTIVA
Voorraad
VORDERINGEN
Debiteuren
Belasting BTW
Overige vorderingen
Buckaroo
LIQUIDE MIDDELEN
Bank

KORT LOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen

NIJKLEASTER
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017 IN €

BATEN
Baten eigen organisatie
Opbrengst schenking Jentsje Popma
Opbrengst actie "De Ferdjipping"
Overige baten
Giften NN
Rente baten

LASTEN
Directe wervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Voorbereidingskosten Kleastergebouw
Ontrekking bestemmingsreserve Kleastergebouw

Resultaat t.g.v.Continuiteitsreserve 2017
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2017

2016

55.290,00
7.732,00
6.200,00
400,00
39.764,00
274,00
109.660,00

52.634,00
45.890,00
6.800,00
370,00

105.694,00

17.473,00
10.188,00
103.949,00
-25.236,00
106.375,00

14.411,00
10.279,00
3.055,00
70.000,00
97.745,00

3.286,00

7.949,00

TOELICHTING OP DE BALANS 2017 IN €
ACTIVA
VOORRAAD
Boeken Hout mei in ferhaal
VORDERINGEN
Debiteuren
BTW
Buckeroo
(tussenrek. betalingen activiteiten)

TOELICHTING OP DE BALANS 2017 IN €

2017

2016

351,00

372,00

VOORUITBETAALDE KOSTEN:
Unive verzekeringspremie
1e kwartaal

LIQUIDE MIDDELEN
Betaal NL02 ABNA 0541 4184 40
Betaal NL48 ABNA 0548 3288 62
Spaar NL74 ABNA 0425 4771 18

2017

2016

35.708,00
3.286,00
38.994,00

27.761,00
7.947,00
35.708,00

274.000,00
-25.236,00
248.764,00

204.000,00
70.000,00
274.000,00

EIGEN VERMOGEN

1.125,00
13.516,00

4.105,00

283,00
14.924,00

OVERIGE VORDERINGEN:
NN doorlopend voorschot inkopen
Donaties
Giften de Ferdjipping
Verkoop schilderijen

PASSIVA

200,00
75,00

200,00
95,00
1.000,00

4.200,00

CONTINUITEITSRESERVE
Stand 01-01
toevoeging boekjaar

BESTEMMINGSRESERVE
KLEASTERGEBOUW
Stand 01-01
Toevoeging bestemmingsreserve

Fonds NN

5.244,00

KORTLOPENDE SCHULDEN
264,00
4.475,00

525,00
249,00
294.000,00

23.461,00
664,00
324.182,00

294.774,00

66,00
7,00
348.380,00

Betaal Rabo 1549 63 267
Spaar Rabo 3181 1085 61

CREDITEUREN:

16.457,00

11.851,00

1.559,00
OVERLOPENDE PASSIVA
Vooruitontvangen bedragen
kosten gedecl.in 2018 over 2017

938,00
2.346,00
2.719,00
5.065,00
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TOELICHTING OP WINST EN VERLIESREKENING 2017 IN €
BATEN
Baten eigen organisatie:
Opbrengst Kleasterhuiers
Opbrengst Kleasterdagen
Opbrengst \groepsbijeenkomsten
Opbrengst NPP
Opbrengst verkoop boeken ed.
Donaties en Giften
Opbrengst Kollekten
Opbrengst lezingen
Bijdrage Westerwert explotatie
Terugontv. kosten gas-water verbruik
Overige baten
Opbrengst verkoop schilderijen
Opbrengst actie De Ferdjipping
Rente baten
Giften tbv Westerhus

Bijdragen NN
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2017

2016

3.880,00
3.206,00
16.935,00
1.270,00
230,00
17.807,00
1.268,00
1.600,00

5.507,00
4.401,00
11.254,00
1.488,00
54,00
8.218,00
919,00
1.160,00
19.145,00
488,00

3.264,00
7.732,00
6.200,00
274,00
6.230,00
69.896,00
39.764,00

52.634,00

LASTEN
Directe wervingskosten
inrichtingskosten kerk Jorwert
Portikosten
Kosten NPP
Drukkosten/ mailing
Kosten Kleasterkuiers
Kosten Kleasterdagen/kuiers
Kosten groepsbijeenkomsten
Inkoop boeken ed.
Kosten schenking Jentsje Popma
Voorbereidskst. Westerhus
Consumptiekosten ed.
Kosten extra activiteiten

2017

1.094,00
4.165,00
3.293,00
2.410,00
603,00
488,00
103.949,00
2.047,00
2.188,00
20.237,00

2016

396,00
70,00
2.206,00
2.904,00
771,00
2.482,00
3.311,00
1.303,00
971,00

14.414,00

UITVOERINGSKOSTEN
EIGEN ORGANISATIE
Vergoeding kosten vrijwilligers
Huur voorkerk Jorwert
Gasverbruik kerk Jorwert
Elektra-water kerk Jorwert
Verzekeringen
Administratiekosten
Kleine aanschaf
Kosten website
Bankkosten
Betalingskosten Ideal
Kosten jaardag
Kosten derden
Bestuurskosten

2017

2016

3.014,00
2.194,00
788,00
88,00
1.415,00
1.259,00
162,00
783,00
364,00
73,00
633,00
248,00
351,00

2.210,00
520,00
520,00
656,00
3.690,00
156,00

11.372,00

10.279,00

783,00
443,00
51,00

1.250,00
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BIJLAGE
PROGRAMMA’S OP MAAT
DATUM

AANTAL
ACTIVITEIT/GROEP
DEELNEMERS 				

DATUM

AANTAL
ACTIVITEIT/GROEP
DEELNEMERS

21 januari
23 januari
3 februari
4 februari
11 februari
4 maart
8 maart

21
Groep uit Dedemsvaart
12
Kurioskerk Leeuwarden
8
Groep Nieuw Sion
15
Protestantse Kerk Utrecht
10
Stadsklooster Groningen
16
Groep uit Appelscha
10	Internationale groep
Pittsburg
11
Protestantse Kerk Zwolle
32	Lerarendag Christelijk
Onderwijs
15	Protestantse Gemeente
Akkrum
20
Groep uit Borger
15
PKN Top en Twel
14
???
21
Groep uit Roden
10
Heidag Sneek
23	Protestantse Gemeente
Franeker
13	Protestantse Gemeente
Langsweach
24
Vacare
13
Groep uit Groningen
18
???

15 juni
28 juni
11 september
20 september
22 september
23 september
30 september
7 oktober
11 oktober
18 oktober
19 oktober
4 november
6 november
22 november
29 november
1 december

30
Verus
4
???
7
CDA Leek
15
Leauwe yn Fryslân
12
Groep Maartensdijk
18
PKN Bant
10
PKN Ezinge
15
Vrijzinnige Gemeente
14
Studenten Friese Poort
15
Leauwe yn Fryslân
24
leeftocht Hoogeveen
16
Zending
10
Groep Franeker
15
Groep Multilingualism
15
Leauwe yn Fryslân
4	Kerk in Actie
terugkomdag

11 maart
13 maart
14 maart
25 maart
1 april
2 april
11 april
18 april
22 april
6 mei
11 mei
18 mei
31 mei
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Stifting Nijkleaster
Jorwert
Ewerwert 5
9023 AV Jorwert
Adres Kerk
Sluytermanwei 4
Jorwert
email: info@nijkleaster.nl
www.nijkleaster.nl

