Help ons de drempel over!
Geef om duurzaamheid en
help met de inrichting
van Nijkleaster-Westerhûs
<adres 1>
<adres 2>
<adres 3>
Jorwert, datum

Aan allen die Nijkleaster een warm hart toedragen,

Al sinds de start in 2012 droomt Nijkleaster van een écht, fysiek klooster. Om zo naast de kerk van
Jorwert als uitvalsbasis een plek te creëren voor permanente bewoning en gastvrijheid. Die droom
wordt nu werkelijkheid. Op de prachtige locatie Westerhûs - midden in de weilanden tussen
Jorwert, Hilaard, Jellum-Bears en Weidum in - wordt een monumentale boerderij omgebouwd tot
klooster. Zodra de vergunningen rond zijn, kan worden begonnen met de restauratie van de
boerderij en de nieuwbouw van wooneenheden en gastenkamers.
Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt om zover te komen en we zijn dankbaar voor alles wat
bereikt is. Waar we vooral dankbaar voor zijn is alle steun - in woorden, gebaren, gebeden en
financiën - die we van mensen om Nijkleaster heen hebben ontvangen.
Velen van u hebben ons regelmatig gevraagd hoe ver de plannen zijn en of we nog om een
financiële bijdrage van onze vrienden en donateurs zouden vragen. Daar hebben we mee gewacht
tot we zeker wisten dat de plannen van de eerste fase zouden doorgaan. En dat moment is nu
gekomen. Daarom voeren we nú actie. Help ons over de drempel: Geef om duurzaamheid en
help met de inrichting van Nijkleaster-Westerhûs.

Het ‘kale’ geld voor het restaureren van de monumentale boerderij Westerhûs en de nieuwbouw
op het erf is namelijk binnen. Maar we zijn er nog niet helemaal. Er is nog veel geld nodig. Niet
alleen voor de tweede fase van het project, maar ook voor de afronding van de eerste fase: de
inrichting van het klooster én voor duurzaamheidsmaatregelen. Bij duurzaamheid gaat het onder
meer om zonnepanelen en een grijswater-circuit. Bij inrichting gaat het om tafels en stoelen,
bedden en banken, servies en keukengerei.
We vragen u om een bijdrage. Dat kan op verschillende manieren, die we voor u op een rijtje
hebben gezet in de folder: Geef om duurzaamheid. Help met de inrichting. Maak een gift over.
Regel een periodieke schenking. Investeer in Nijkleaster met een lening.
We zouden het bijzonder op prijs stellen als u op uw manier bijdraagt aan de realisatie van
Nijkleaster-Westerhûs. We waarderen iedere bijdrage, groot of klein. We houden iedereen die
meedoet op de hoogte van het bouwproces. Graag nodigen we u uit om na de bouw het resultaat
te bekijken. Laat het ons dus vooral weten wanneer u een gift overmaakt, zodat we u (het liefst
per mail) kunnen informeren. Via de bank ontvangen we uw adres niet automatisch. U kunt ons
bereiken via ons mailadres info@nijkleaster.nl.
We willen deze maanden zoveel mogelijk mensen bereiken met de vraag om mee te doen. We
willen u daarom ook vragen om deze actie mondeling of via email te delen. Ook als u actief bent
op social media (Facebook, Instagram en/of Twitter), wilt u onze berichten hierover dan delen?
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij Nijkleaster en voor uw eventuele gift aan deze actie.
Mei in tige hertlike groetnis,

Alex Riemersma, voorzitter Henk Kroes, bouwpastor

Hinne Wagenaar, pionier-predikant

Tip: Doneer €500 voor een zonnepaneel

