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EEN BELANGRIJKE INVESTERING!
Nijkleaster wil een plek zijn van stilte, bezinning en verbinding.
Een plek waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen
nadenken over hun leven, geloof en spiritualiteit. Samen met
de kerkelijke gemeente Westerwert wil Nijkleaster een kleastergemeente vormen: een oefenplek voor geloof en een pleisterplaats
voor de ziel. Wij zoeken verbinding met iedereen die denkt in
termen van humor en openheid, genade en goedheid, solidariteit
en duurzaamheid.

DOET U MEE?
Tot en met Pinksteren 2020 voeren we actie om extra geld te
werven voor Westerhûs. We zouden het prachtig vinden als u
deel wilt uitmaken van onze droom. We zullen geen geld
besteden aan een tegenprestatie, maar u wel uitnodigen bij
belangrijke stappen in het proces.

MEER WETEN?
Alle informatie over deze actie kunt u vinden op

nijkleaster.frl/actiewesterhus
E-mail: info@nijkleaster.nl
Telefoon: 06-36037641 (Gerko Last)
		
06-22037966 (Henk Kroes)
		
058-2550998 (ds. Hinne Wagenaar)

HELP ONS DE DREMPEL OVER

Geef om duurzaamheid en help met de inrichting van Nijkleaster-Westerhûs

WESTERHÛS
EEN NIEUW KLOOSTER

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 locatie Westerhûs - midden in de
weilanden tussen Jorwert, Hilaard, Jellum-Bears en Weidum in wordt een monumentale boerderij omgebouwd tot klooster.
Het nieuwe klooster biedt in de eerste fase plaats aan 3
wooneenheden voor vaste bewoning en 6 gastenkamers (voor
max. 12 gasten). In de eindfase zullen er 7 wooneenheden
en 12 gastenkamers gerealiseerd worden. De boerderij wordt
gerestaureerd tot een gemeenschappelijk domein met woonkamer,
keuken, eetzaal, huiskapel, kantoor en werkkamers. De
wooneenheden en gastenkamers worden nieuw gebouwd aan
de west- en noordzijde van het erf. In het midden onstaat een
kloostergang met binnentuin. Rondom het erf zijn percelen
beschikbaar voor diverse tuinen en enkele dieren.

WE ZIJN AL HEEL VER…
De ernstig vervallen boerderij is aangekocht, de tekeningen zijn
klaar, de vergunningen zijn aangevraagd. Achter de schermen
is in de afgelopen jaren ontzettend veel werk verzet. Zodra de
vergunning wordt verleend kunnen we van start met de eerste fase.

In de afgelopen tijd hebben we van kerken, overheden, fondsen en
andere organisaties een heel groot bedrag mogen ontvangen. Een
geweldig resultaat, waarmee we de eerste fase kunnen financieren.
Maar we zijn er nog niet.

DUURZAAMHEID EN INRICHTING
Voor de eindfase hebben we nog veel geld nodig. Bovendien staan
we nog voor de uitdaging van de duurzaamheid en inrichting.
Maar dat kan niet wachten tot de eindfase. Daarom richten wij ons
nu op het grote publiek om ons hiermee te helpen.
Westerhûs heeft geen gasaansluiting en is evenmin aangesloten
op het riool. Wij willen graag zelf onze energie opwekken met
zonnepanelen. Daarnaast willen we het regenwater in grote bassins
opvangen en gebruiken voor WC en wasmachine. En het water
vervolgens weer zelf zuiveren door middel van een grote septic tank.
Alles heel duurzaam... maar ook kostbaar. Bovendien willen we
Westerhûs graag inrichten tot een warm en gastvrij thuis. We hebben
tafels en stoelen, bedden en banken, servies en keukengerei nodig.

UW HULP IS NODIG
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen met een kleiner
of groter bedrag. In de webshop kunt u direct uw keuze maken.
Zie hiernaast voor de mogelijkheden.

HOE KUNT U HELPEN?
GEEF OM DUURZAAMHEID
Nijkleaster wil een zo groen mogelijk klooster zijn. U kunt bijvoorbeeld (een deel van)
een zonnepaneel voor Westerhûs aanschaffen. Of doneer voor het grijze watersysteem
en de waterzuivering.

HELP MET DE INRICHTING
Geef om een warm en gastvrij klooster. Maak uw keuze in de webshop!

MAAK EEN GIFT OVER
Iedere bijdrage is van harte welkom. U kunt doneren via www.nijkleaster.nl of door een
gift over te maken op IBAN: NL02 ABNA 0541 4184 40

REGEL EEN PERIODIEKE SCHENKING
Met een periodieke schenking belooft u Nijkleaster 5 jaar lang een bedrag te
schenken. Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar. Meer informatie?
Stuur een mail naar info@nijkleaster.nl

INVESTEER IN NIJKLEASTER MET EEN LENING
U kunt Nijkleaster ook geld lenen. Wilt u hierover meer informatie? Stuur een bericht
naar info@nijkleaster.nl Het bestuur neemt dan contact met u op.

nijkleaster.frl/actiewesterhus

