JAARVERSLAG EN -REKENING 2018

NIJKLEASTER
JORWERT

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING

2

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
voorzitter Henk Kroes....................................................................................................... 5
1. Missie en Visie..................................................................................................................6
2. Ontstaangeschiedenis...................................................................................... 7
3. De organisatie van Nijkleaster....................................................... 8
4. De vaste activiteiten van Nijkleaster........................... 10
5. De activiteiten in 2018................................................................................. 12
6. Westerhûs, de toekomst van Nijkleaster............ 17
7. Nijkleaster in de pers...................................................................................... 19
8. Jaarrekening 2018................................................................................................. 20

3

4

JAARVERSLAG 2018

Henk Kroes - voorzitter Stifting Nijkleaster

VOORWOORD
Het jaar 2018 stond volop in het teken van ‘Westerhûs’. De
plannen om een klooster te realiseren even buiten Jorwert
krijgen nu écht vorm. Om eerlijk te zijn: ik kan niet wachten
tot het werk echt begint.
Dit jaar stond voor het bestuur van Nijkleaster voor het
grootste deel in het teken van de voorbereidingen. Er moest
en moet ongelooflijk veel gebeuren. Denk alleen maar aan de
bestemmingsplanprocedure voor deze plannen. Als u bedenkt
dat het pand een rijksmonument is, dat het op archeologische
grond staat én dat het gebied ‘fûgeltsjelân’ is, dan kunt u
bedenken welke procedurele hobbels we hebben mogen nemen.
We hebben ook veel tijd en energie gestoken in het werven
van voldoende geld. Niet om het geld zelf - Nijkleaster wil
liever helemaal geen bezittingen hebben. Maar we hebben
wel geld nodig om onze droom te realiseren. Gelukkig hebben
we al veel steun toegezegd gekregen van kerken in heel
Fryslân. De reacties op ons initiatief zijn over het algemeen
hartverwarmend.
We zijn dankbaar voor al het werk dat in 2018 is verzet. We
zijn nog meer dankbaar voor al die mensen die meegeholpen
hebben om belangrijke stappen te zetten. Nijkleaster is
gezegend met een grote schare vrijwilligers, stipers en freonen
die ons helpen met hun gaven en talenten, hun financiën en
hun gebed.

Van de zon leren te verwarmen,
van de wolken leren licht te zweven,
van de wind leren een zetje te geven,
van de vogels leren hoogte te winnen,
van de bomen leren standvastig te zijn.
Van de bloemen het stralen leren,
van de stenen het stilliggen leren,
van de struiken in de lente vernieuwing leren,
van de bladeren in de herfst laten vallen leren,
van de stroom de hartstocht leren.
Van de regen leren zich uit te laten stromen,
van de aarde leren moederlijk te zijn,
van de maan leren zichzelf te veranderen,
van de sterren leren een van de velen te zijn,
van de seizoenen leren,
dat het leven steeds opnieuw begint.
Ute Latendorf
Uit: Peter Müller, De weg van mijn verlangen. Een spirituele pelgrimsgids
(Baarn: Forte /Averbode, 2011), 75.
Foto: rechts pionier-predikant’ Hinne Wagenaar, links voorzitter Henk Kroes.
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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.
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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 2018 bestond het bestuur van Nijkleaster uit de
volgende personen:
Naam
Henk Kroes
Alex Riemersma
Corry Tigchelaar
Vacant
Wiep Koehoorn
Sietske Visser
Jan Henk Hamoen

Functie
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-voorzitter
Lid
Lid

Aan het begin van 2018 is Alex Riemersma uit Leeuwarden
toegetreden tot het bestuur van Nijkleaster. Hij vervult de rol
van vice-voorzitter en functioneert tijdens de vergadering van
Nijkleaster als technisch voorzitter.
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Eind 2018 besloot penningmeester Bert Hummelen om
afscheid te nemen van het bestuur van Nijkleaster. Begin 2019
is zijn plek ingenomen door Andries Visser uit De Knipe.
Pionierspredikant Hinne Wagenaar en medewerker
communicatie Gerko Last zijn vaste adviseurs van het bestuur.
In het bestuur kwamen in 2018, in willekeurige volgorde,
onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
•	De plannen voor een nieuw kloostergebouw op
de locatie Westerhûs
•	Fondsenwerving voor het klooster en de reguliere
activiteiten
•	De relatie met kerken in de nabije omgeving,
speciaal de kerk van Mantgum
• De jaarcijfers over 2017
•	De taakverdeling binnen het bestuur en het
eigen functioneren
•	De bijzondere band met enkele kunstenaars,
onder wie Jentsje Popma
•	Het ontstaan van een groep kleasterlingen, die
op termijn op Westerhûs willen wonen

Het bestuur van Nijkleaster kwam in 2018 acht keer samen.
In mei is het bestuur bij wijze van ‘teambuilding’ samen met
de kleaster ried en de kleasterlingen op een ‘uitje’ geweest.
Voor een organisatie als Nijkleaster is het van groot belang dat
bestuursleden en andere vrijwilligers en betrokkenen elkaar
goed kennen en op een goede manier samenwerken. Het is
goed om te investeren in tijd met elkaar.

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.

Ad 2.
Per 31 december 2018 bestond de kleaster-ried uit de volgende personen:

VRIJWILLIGERS
Een groot 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.

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

KLEASTER-ADMINISTRATEUR
Aline Evenhuis uit Easterein is sinds 2016 actief als vrijwillig
kleaster-administrateur, die de boekhouding van Nijkleaster
onder haar hoede heeft. Zij werkt nauw samen met de
penningmeester van het bestuur.

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 Welkom en ontvangst
09.30 Ochtendgebed (korte viering) in de kerk
10.00 	Presentatie over Nijkleaster
(met koffie/thee/kleaster-koek)
11.30 Pelgrimeren rond Jorwert
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 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 2018 was het thema: Veelstemming en meertalig.
,, Het Pinksterverhaal gaat over mensen die allemaal begonnen
te spreken in vreemde talen, ‘zoals hun door de Geest werd
ingegeven’. Lopend door de dorpen en weilanden rondom Jorwert
horen we mensen in verschillende talen spreken. Als we zingen
- in de kerk en later ook buiten - oefenen we in meerstemmig
zingen. We gaan op zoek naar onze eigen klank, onze eigen stem.
Er zijn ook uitdagingen en zorgen. Horen we de stem van de
grutto nog of van de kievit? Horen we de stem van God nog in al
onze bezigheden? Horen we onze naaste nog spreken?’’
Het was een geslaagde dag. Een paar dagen na de tocht verschenen
foto’s, liturgieën en de meditatie op de website van Nijkleaster.
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DE ACTIVITEITEN
IN 2018
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 2018 waren onder meer: ‘Zin in ouder worden’,
‘Mediteren met je handen’, ‘Levensadem’ en ‘ Ruimte scheppen
voor advent’. In 2018 mochten we in totaal 206 mensen
ontvangen bij de Kleaster-zaterdagen.
Tenslotte waren er ongeveer 150 mensen aanwezig op de
Jaardag van Nijkleaster. Op deze Jaardag vieren we elk jaar de
verjaardag van Nijkleaster. Vanzelfsprekend stond de Jaardag
dit jaar vooral in het teken van de plannen voor het klooster op
de locatie Westerhûs. De toespraken en de meditatie die tijdens
deze dag werden uitgesproken zijn terug te vinden op de
website van Nijkleaster.

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 38 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 2018 1.217 mensen
ontvangen op woensdagochtend. In 2017 waren dat er 1.120.
AANTAL BEZOEKERS KLEASTER-KUIER (TOTAAL 1.217)
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AANTAL BEZOEKERS KLEASTER-ZATERDAGEN (TOTAAL 232)

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 is er,
naast Hinne Wagenaar en kleaster-pastor Saskia Leene, een
groep gastvoorgangers beschikbaar. Ook in dit verslagjaar
ontvingen we opnieuw groepen leerlingen van Christelijke
scholengemeenschap Comenius uit Leeuwarden. Ongeveer
driehonderd leerlingen uit 5 HAVO en 6 VWO beleefden
een dagdeel op Nijkleaster met als thema Spiritualiteit en
Duurzaamheid. Met teksten uit Genesis en van Thich Nhat
Hahn, Opperhoofd Seattle (the web of life) en Paus Fransiscus,
muziek van Michael Jackson en Hindrik van der Meer zetten we
de jongeren aan het denken. We gaven ze de volgende tekst mee:
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A prayer for our earth

20 okt. 15 dec.

Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts of those who look only for gain
at the expense of the poor of the earth.

PROGRAMMA’S OP MAAT
In 2018 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

AANTAL BEZOEKERS PROGRAMMA’S OP MAAT (TOTAAL 689)
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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.
NAAST DE REGULIERE PROGRAMMA’S OP MAAT WAREN ER
IN 2018 EEN AANTAL BIJZONDERE BIJEENKOMSTEN:
DUITSERS OP BEZOEK
Op woensdag 31 januari ontving Nijkleaster een delegatie van 18
personen van de EKM (Evangelische Kirche in Mitteldeutsland)
onder leiding van dr. Thomas Schlegel. Zij waren een week
lang op bezoek bij diverse pioniersplekken in Nederland. Bij
Nijkleaster deden ze mee met de wekelijkse kleaster-ochtend.
Na de lunch volgde een gesprek over kerkelijk pionieren bij
Nijkleaster en in Duitsland. Over en weer was er veel inspiratie
en herkenning. De pioniersplekken in dit deel van Duitsland
worden ‘Erprobungs Räume’ genoemd met als ondertitel:
‘Kirche anders gestalten’ (www.erprobungsraeume-ekm.de).
PRESENTATIE BIJ LEGER DES HEILS
Op zaterdag 10 februari was Nijkleaster-pionier
Hinne Wagenaar uitgenodigd om een presentatie te
verzorgen over Nijkleaster. Dat was in het kader van het
toerustingsprogramma voor (aankomend) officieren,
heilssoldaten en leden van het kerkgenootschap. Er worden
dit jaar drie toerustingsdagen aangeboden in het kader van
theologie en maatschappij. In de kerkzaal van’t Klankbord
in Almere deelde Wagenaar de ervaringen van Nijkleaster,
namelijk dat er veel behoefte in de maatschappij bestaat aan
‘stilte, bezinning en verbinding’ ook al is er al vele jaren sprake
van afnemend kerkbezoek. Nijkleaster probeert er te zijn voor
zinzoekers van diverse achtergronden, religieus of niet-religieus.
Het verlangen van Nijkleaster om te komen tot een nieuw
klooster van samenwonen én gastvrijheid werd volop herkend
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door de deelnemers van de workshop. De combinatie van ‘ora
et labora’ (bid en werk) niet minder. Tijdens de workshop en
naderhand werd ds. Wagenaar steeds weer toegefluisterd: ‘ga
door’; ‘mooi dat jullie dit doen’; ‘we hopen dat het fysieke
klooster ook gaat lukken’; ‘heil en zegen op jullie werk’!
PAASVIERING DE VERWONDERING
VANUIT NIJKLEASTER
In het voorjaar werd de Paasviering van het
televisieprogramma De Verwondering uitgezonden vanuit
Nijkleaster. Het was een mooie viering, passend bij de sfeer en
het gedachtegoed van Nijkleaster. De viering maakte in heel
Nederland reacties los van mensen die geraakt waren door de
inhoud en de eenvoud van de viering. De viering is terug te
zien op de website van Nijkleaster.
POPMA TENTOONSTELLING: HILLICH IS DE GRÛN
In het weekeinde van 2 en 3 juni 2018 werd een Popmaverkooptentoonstelling georganiseerd in de kerk van Jorwert.
Kunstenaar Jentsje Popma was zelf aanwezig tijdens de officiële
opening die onder leiding stond van Nijkleaster bestuurslid
Jan Henk Hamoen. Naast een korte toespraak werd een nieuw

lied uitgevoerd. Het lied is een vertaling/bewerking van een
mantra uit de traditie van Native Americans ‘Where I sit is
holy’ en werd geschreven door Hindrik van der Meer. Petra
Ottema, Saskia Leene en Teake Postuma zongen het lied onder
begeleiding van Hindrik van der Meer. In een dans werden
de woorden door Henneke Nauta op een prachtige manier
verbeeld. De verkooptentoonstelling was wederom geweldig
georganiseerd onder de kundige en bezielende leiding van Jan
Henk Hamoen. De opbrengst was boven verwachting!
Wêr ’tst ek bist op ierde:
hillich is de grûn.
Bosken, bergen, wetter,
harkje: ’t is ús jûn.
Geast fan goedens,
hiel ticht om my hinne
Wêr’t wy binn’ op ierde:
hillich is de grûn.
Greiden, marren, miede,
alles is ús jûn.
Geast fan goedens,
hiel ticht om ús hinne.
’t Libben is ús hillich
en mei hert en siel
leavje, jaan en hielje:
wrâld ien grut gehiel.
Geast fan goedens,
hiel ticht om ús hinne.

BIJZONDERE TROUWVIERING BIJ NIJKLEASTER
Een bijzondere trouw-viering beleefden wij zaterdag 16 juni bij
Nijkleaster. Trees van der Wal en Reinier Nummerdor ‘vonden’
elkaar tijdens een dag over Benedictijnse spiritualiteit. Nu
delen ze het leven samen én in verbondenheid met Nijkleaster.
Wij zijn heel gelukkig met en voor hen!
MIDZOMERAVOND
Op 21 juni vierden we Midzomeravond 2018. Het was tijdens
deze regen- en stormachtige avond net donker geworden, zo
rond 23.00 uur. De zelfgemaakte fakkels werden ontstoken.
Het dikke wolkendek brak plotseling open om de maan mee te
laten gluren. Het voorjaar is voorbij, de zomer vangt aan. Ieder
jaar staan we op een andere manier stil bij deze langste dag.
STILTEMIDDAG
Een zomermiddag lang maakten we ruimte en tijd om te
verstillen in de eeuwenoude kerk van Jorwert en te wandelen
door het wijdse Friese land. Stil worden is tegelijk een
uitnodiging om te luisteren. Wat hoor ik zoal om me heen? En
wat vraagt er in mijzelf om aandacht? Deze stiltemiddag wordt
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langzamerhand een traditie binnen Nijkleaster en wordt een
van de vaste onderdelen van het ‘levensritme’ in het nieuwe
klooster.
MET NIJKLEASTER DE BERGEN IN
Van 30 juni - 7 juli 2018 organiseerde Nijkleaster een
meditatieve huttentocht en een meditatieve wandelweek
vanuit een vast pension, beide in Oostenrijk. Bergwandelen is
in al zijn eenvoud een intense ervaring die je als vanzelf brengt
bij wat er in jouw leven werkelijk toe doet. De deelnemers
beleefden een bijzondere week met prachtige wandelingen en
bijzondere meditatieve momenten.
VASTEN EN VIEREN
In de vastentijd - de Veertigdagentijd voor Pasen - stonden
we in Nijkleaster stil bij ‘vasten en vieren’. We begonnen op
Aswoensdag met de Kleaster-ochtendviering. Daarnaast was er
iedere donderdagavond een viering en een maaltijd.
TÚNPREEK
Op zondag 16 september werd in Jorwert de traditionele
túnpreek gehouden, die aansluit bij het Iepenloftspul. Het
thema dit jaar was: horen met je handen / horen en opnieuw
geboren. De túnpreek werd uitgesproken door ds. Willemien
Keuning.
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IN NIJ LIET
Op zaterdag 3 november werd bij Nijkleaster een Friestalige
workshop georganiseerd voor dichters, schrijvers en
belangstellenden. Het was de bedoeling om dichters en
schrijvers te stimuleren bij het schrijven van Friestalige
liederen voor een liturgische setting.
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.

6

WESTERHÛS, DE TOEKOMST
VAN NIJKLEASTER

Het jaar 2018 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.
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, worden 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 2018 is volledig ingezet op het werven van fondsen voor dit
project. Daarbij zijn verschillende doelgroepen onderscheiden:
de kerken in Fryslân en daarbuiten, (vermogens)fondsen,
overheden (subsidies) en de particuliere achterban.
In het verslagjaar heeft de nadruk gelegen op het vertellen van
ons verhaal aan kerkenraden, rentmeesters en gemeenten in
Fryslân. Op ongeveer 20 plekken mochten we het verhaal van
Nijkleaster vertellen, en mochten we de kerkelijke gemeenten
uitnodigen om participant te worden van Nijkleaster.
Ook hebben we contact gezocht met de nieuwe classis
Fryslân van de Protestantse Kerk. Wij vroegen de classis een
aanbevelingsbrief te schrijven aan de kerken in Fryslân. Dit heeft
de classis met overtuiging gedaan. Deze brief is in het najaar aan
alle kerken in Fryslân verstuurd. Dit leidde tot een nieuwe reeks
uitnodigingen om over Nijkleaster te vertellen.
In het verslagjaar is ook subsidie aangevraagd bij de Europese
Unie, de zogenoemde Leader-subsidie. Dit traject verliep positief;
in 2019 volgt de definitieve beslissing over de 150.000 euro die
we hier mochten aanvragen.
KLEASTERLINGEN
Al geruime tijd denkt een groep toekomstige bewoners van het
nieuwe klooster (de kleasterlingen) na over de mogelijkheid
om zich te vestigen op Westerhûs. In het verslagjaar werd voor
deze groep van 12 kleasterlingen steeds duidelijker waar ze
‘ja’ tegen zouden zeggen, en welke gevolgen dit zou hebben
voor hun persoonlijke (gezins)leven. Dit was voor een deel van
NIJKLEASTER
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de kleasterlingen reden om, met pijn in het hart, afscheid te
nemen van hun droom om kleasterling te worden. De rest van
de groep gaat door met de voorbereidingen.
FASERING
In de loop van 2018 werd steeds duidelijker dat realisatie van
het hele project in één keer, met een totale investering van 4,7
miljoen euro, voor Nijkleaster een stap te ver was. Daarom is in
dit jaar nagedacht over de mogelijkheden om de realisatie van
het klooster te faseren.
Deze gedachtevorming heeft in 2019 tot nieuwe besluiten
geleid, die verder zullen worden toegelicht in het jaarverslag
over 2019.
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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 2018 was er
veel aandacht van de pers.
Zo was er uitgebreid aandacht voor de Paasviering die vanuit
Nijkleaster op de landelijke televisie te zien was. Onder meer
het Friesch Dagblad schreef ook over de vele reacties die
Nijkleaster kreeg na deze uitzending. ‘It is net by te hâlden’,
zegt pionier-predikant ds. Hinne Wagenaar in deze krant.
Ook was er aandacht in de media voor de aanbevelingsbrief die
de classis Fryslân voor Nijkleaster schreef. Daarin ondersteunde
de classis de vraag van Nijkleaster aan plaatselijke gemeenten
om de bouw van het nieuwe klooster financieel te steunen.
Er was ook aandacht voor het ‘gewone’ werk van Nijkleaster.
Onder meer het blad ‘Doopsgezind’ wijdde in de zomer een
reportage aan Nijkleaster als plek waar gezocht wordt naar
nieuwe vormen om mensen in contact te brengen met het
evangelie.
Een groot deel van de artikelen over Nijkleaster is
terug te vinden op www.nijkleaster.nl

NIJKLEASTER
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JAARREKENING
2018

ADMINISTRATIE
De financiële administratie wordt in eigen beheer gevoerd, met
behulp van het digitale boekhoud-pakket Snelstart.
STICHTINGSACTIVITEITEN
Wij presenteren u hier het verslag van 2018, het zesde volle jaar
van Nijkleaster sinds de oprichting in 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 blijft enorm.
Het project wordt met energie gedragen door de deelnemende
partners. Maar vooral de vrijwillige voorgangers, musici,
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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’. Aan de
plannen en de financiering van de derde ‘K’, het klooster, wordt
hard gewerkt.
VASTSTELLING JAARREKENING
Ingevolge de statuten dient het bestuur de jaarrekening vast te
stellen. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening
2018 werd het batig saldo over 2018 toegevoegd aan het
stichtingskapitaal.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (NA RESULTAATBESTEMMING EN IN €)
ACTIVA

31-12-18

VOORRADEN
VORDERINGEN
Debiteuren
Belasting BTW
Overige vorderingen
Buckaroo

351

195
16.958
200
378

LIQUIDE MIDDELEN

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Kleastergebouw
Fonds NN

31-12-17
351

1.125
13.516
4.475
284
17.731

19.399

335.307

294.774

353.389

314.524

31-12-18

31-12-17

84.126
260.293
-

38.994
248.764
5.244
344.419

Nog te betalen kosten

6.640
300
2.031

293.002
16.457
2.345
2.719

8.971
353.390

21.521
314.524
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018 IN €
2018

2017

83.690
55.912
6.800
2.485
19.722
3

55.290
7.244
6.200
400
39.764
274

168.613

109.173

Directe wervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Voorbereidingskosten Kleastergebouw

15.414
43.025
58.758

15.800
38.047
103.949

Som van de lasten

117.196

157.797

51.417

-48.624

11.529
-5.244
45.131
51.417

-25.236
-26.675
3.287
-48.624

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten eigen organisatie
Opbrengst schenking Jentsje Popma
Opbrengst actie "De Ferdjipping"
Overige baten
Giften NN
Rente baten
Som van de baten

VERDELING VAN HET EXPLOITATIESALDO
Toevoeging (onttrekking) bestemmingsreserve Kleastergebouw
Onttrekking bestemmingsfonds NN
Toevoeging aan de continuïteitsreserve
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P OSTADRES
Ewerwert 5, 9023 AV Jorwert
ADRES KERK
Sluytermanwei 4, Jorwert
CONTACT EN INFO
Kleastercoördinator, Annet Draaisma
e-mail: a.draaisma@nijkleaster.nl / tel.: 06 191 674 55
PREDIKANTEN NIJKLEASTER:
ds. Saskia Leene: s.leene@nijkleaster.nl
ds. Hinne Wagenaar: htwagenaar@nijkleaster.nl

www.nijkleaster.frl
Nijkleaster is een pioniersplek van
de Protestantse Kerk in Nederland
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