PERSBERICHT
Jorwert, 28 oktober 2018
In april 2019 moet er duidelijkheid zijn over de toekomst

Nijkleaster: tweederde geld voor kleaster is binnen
Nijkleaster heeft tweederde van het geld binnen dat nodig is om een nieuw klooster te bouwen op de
locatie Westerhûs tussen Hilaard en Jorwert. Van de 4,7 miljoen die nodig is, is 3,2 miljoen gedekt. Dat
heeft voorzitter Henk Kroes zondag 28 oktober bekend gemaakt tijdens de Jaardag van Nijkleaster.
De pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is één van de eerste pioniersplekken binnen de Protestantse
Kerk in Nederland; de plek heeft zich voorspoedig ontwikkeld en grote bekendheid gekregen in
kerkelijk Fryslân en protestants Nederland. Veel mensen hebben hun weg gevonden naar Nijkleaster
voor ‘stilte, bezinning en verbinding’. Deze drie kernwoorden vormen de basis voorde programma’s
van Nijkleaster: de meditatieve kleaster-kuiers, de kleaster-zaterdagen en themadagen voor
kerkenraden, groepen, scholen en bedrijven.
Vanaf het begin is er gehoopt op en gebeden voor de mogelijkheid van een fysiek klooster. Vlak
buiten Jorwert is een unieke locatie beschikbaar gekomen in de monumentale boerderij Westerhûs,
die op de plek staat van een middeleeuws klooster met diezelfde naam.
Met het uitbrengen van het BID-boek in oktober 2017 is de fondswerving van start gegaan en zijn er
zijn flinke stappen gemaakt. Van de totale kosten van € 4,7 miljoen is inmiddels € 3,2 miljoen gedekt.
Er wordt nog gezocht naar € 1.5 miljoen. Voor een deel van dit bedrag (€ 900.000) doet Nijkleaster
een beroep op kerkelijke gemeenten in Fryslân en daarbuiten. Ook wordt steun gevraagd aan (Friese)
fondsen en particulieren.
In april 2019 moet duidelijk zijn of Nijkleaster de stap kan zetten tot aankoop, restauratie en
nieuwbouw van Westerhûs.
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Henk Kroes
(06-22037966) of met woordvoerder Gerko Last: 06-36037641.
Alle informatie daarover kunt u vinden op de website (www.nijkleaster.frl/actiewesterhus/).

