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Betreft:aanbeveling Nijkleaster 

 
      
Geachte kerkenraden, 
 
        Met deze brief brengen we als Breed Moderamen van de classis Fryslân graag de pioniersplek 
Nijkleaster onder uw aandacht en bevelen wij het nieuwe project van Nijkleaster bij u aan.  
 
        De pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is een van de eerste pioniersplekken binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland; de plek heeft zich zeer voorspoedig ontwikkeld en grote bekendheid gekregen in 
kerkelijk Fryslân en protestants Nederland. Wat belangrijker is: dit project heeft inmiddels een vaste 
plaats gekregen in de hoofden en harten van veel mensen van binnen en buiten de kerken, die hun 
weg gevonden hebben naar Nijkleaster voor ‘stilte, bezinning en verbinding’. Deze drie kernwoorden 
vormen de basis van de meditatieve kleaster-kuiers op woensdagochtend en van de kleaster-
zaterdagen met thema’s die zowel individueel als ook door groepen gezamenlijk beleefd worden. 
Nijkleaster biedt ook programma’s-op-maat aan kerkenraden en kerkelijke groepen, maar 
bijvoorbeeld ook aan klassen van middelbaar of hoger onderwijs en aan teams van scholen en 
bedrijven. 
 
        De eerste fase van pionieren (2012-2019) loopt volgend jaar af en de plannen voor de toekomst 
zijn volop in ontwikkeling. Vanaf het begin is er gehoopt op en gebeden voor de mogelijkheid van een 
fysiek klooster. De kans hierop doet zich nu voor: vlak buiten Jorwert is er een unieke locatie 
beschikbaar gekomen, namelijk de monumentale boerderij Westerhûs, die op de plek staat van een 
middeleeuws klooster met dezelfde naam. Alle informatie daarover kunt u vinden op de website 
(www.nijkleaster.frl/actiewesterhus/). 
 
        Nijkleaster werd in de eerste fase van pionieren gedragen door de Protestantse Gemeente 
Westerwert en de landelijke kerk. Intussen heeft de Protestantse Gemeente Mantgum zich   ook 
aangesloten. Deze twee gemeenten, die binnenkort geheel samengaan, zijn bereid om het project 
verder te ontwikkelen en substantieel te investeren in de toekomst. Met het uitbrengen van het 
BIDboek in oktober 2017 is de fondsenwerving van start gegaan. Er zijn sindsdien flinke stappen 
gemaakt. Van de totale kosten van € 4,7 miljoen is inmiddels € 3,2 miljoen gedekt.  
Voor € 900.000 doet Nijkleaster nu een beroep op kerkelijke gemeenten. Primair kan dat in de 
vorm van een schenking, maar het kan ook via een lening. Nijkleaster denkt daarbij aan leningen 
van minimaal € 100.000, renteloos en aflossingsvrij. 

http://www.nijkleaster.frl/actiewesterhus/


 
Daarnaast is het mogelijk om de missie van Nijkleaster te steunen door als ‘stiper’ of ‘freon’ deel te 
nemen aan de Nijkleaster-beweging. Dat kan als persoon maar ook als kerkelijke gemeente. Zo 
ontstaat er een beweging van Freonen die Nijkleaster met elkaar dragen. Deze vorm van participatie 
geldt niet zozeer voor de bouw en verbouw van het klooster maar voor de exploitatie van het klooster 
als retraite- en bezinningscentrum. Op deze manier kunnen Nijkleaster en de plaatselijke gemeenten 
over en weer bijdragen aan kerkelijke en missionaire vernieuwing en verbreding in de toekomst.  
 
       Met deze brief roepen we de lokale kerken op om Nijkleaster verder mee te ontwikkelen. Wij 
dagen de gemeenten in Fryslân uit om met wellicht ‘dood’ geld wederom een levende kerk op te 
bouwen. Het gaat hierbij niet om een uitdaging op de lange termijn: in april 2019 moet duidelijk zijn 
of Nijkleaster de stap kan zetten tot aankoop, restauratie en nieuwbouw van Westerhûs. Zonder 
financiële zekerheid kan het project niet doorgaan. Het CCBB (Classicale College voor de Behandeling 
van Beheerszaken) in Fryslân denkt zo nodig graag met de kerkrentmeesters mee. Ook is het bestuur 
van Nijkleaster  van harte bereid om u persoonlijk verder te informeren. 
 
Ondersteuning vanuit de landelijke kerk                                                                                  
"Nijkleaster betekent veel voor de Protestantse Kerk. Allereerst voor de vele mensen uit Fryslân, en van verder weg. Zij 
vinden er een plek om hun geloof te voeden. Daarnaast omdat heel wat pioniersplekken zich door Nijkleaster laten 
inspireren: Nijkleaster vervult een rol als aanjager van meer kerkelijke vernieuwing. En tenslotte omdat Nijkleaster via de 
media een bijzondere rol vervult bij het zichtbaar maken hoe het christelijk geloof op nieuwe wijze vorm kan krijgen binnen 
de Protestantse Kerk.  
Nu ontstaat ook een nieuw perspectief: zou Nijkleaster gemeenten in de Classis Fryslân bij het voortbestaan kunnen 
inspireren? Kunnen zo nieuwe perspectieven voor de toekomst ontstaan op plekken waar dat eerder nauwelijks denkbaar 
was? Nijkleaster staat op een cruciaal punt. Om duurzaam de toekomst in te kunnen gaan, is verbreding van het draagvlak 
en de betrokkenheid bij Nijkleaster nodig. Het Westerhûs is hiervoor onmisbaar. De inzet is en blijft dat Nijkleaster tot in 
lengte van jaren voor velen een plek van ontmoeting en inspiratie zal zijn. Het is daarom dat we u van harte aanbevelen om 
Nijkleaster te steunen bij de stap die ze nu willen zetten." 
 
Martijn Vellekoop 
Coördinator Missionair Werk in de Protestantse Kerk 

 
       Het Breed Moderamen van de Classis Fryslân beveelt het project Nijkleaster van harte bij u aan. 
Wij nodigen daarom uw kerkenraad uit om na te denken over de vraag hoe u Nijkleaster kunt helpen 
in de volgende stap, mogelijk door mee te doen in de financiering. Het zal u duidelijk zijn dat de 
Protestantse Gemeente Westerwert/Mantgum en Nijkleaster niet alle kosten van aankoop, bouw en 
verbouw zelf kunnen dragen, ook al is hun inzet bewonderenswaardig. Naast de financiële kant zou 
het geweldig zijn wanneer Nijkleaster op deze manier ook spiritueel mede gesteund wordt door de 
kerken in Fryslân. Om zo samen dit missionaire project te dragen en gezamenlijk te leren van de 
pionierslessen van Nijkleaster. As Klassis Fryslân fine wy it wichtich dat dizze ynspiraasje en fernijing 
in fêst plak krije kin midden yn ús provinsje. Alles wat wichtich is yn it tsjerkelike libben, komt yn 
Nijkleaster by elkoar: pastoraat, diakonaat en missionêr wurk! 

 
 We hopen op brede steun uit Fryslân! 
 
Mei freonlike groetnis,   

                                                          
ds. Jaap Vlasblom, preses                     ds.Wim Beekman,classispredikant                       Janny Brinkman-Dijkstra, scriba 
 


