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Het jaar 2019 was het zevende jaar van Stifting Nijkleaster.  

Wat is de tijd snel gegaan! Nog maar zeven jaar geleden 

stonden we in de startblokken. Zou ons concept aanslaan? 

Zouden mensen inderdaad behoefte hebben aan stilte, 

bezinning en verbinding? Zouden we een begin kunnen maken 

met het vinden van nieuwe vormen van kerk-zijn, in deze tijd?

Na 7 jaar kijken we dankbaar terug. Nijkleaster is een begrip 

geworden in Fryslân, in Nederland. Steeds meer mensen 

weten ons te vinden, en voelen zich thuis bij onze vieringen 

en programma’s. We hebben een grote schare aan actieve 

vrijwilligers die zich met hart en ziel voor Nijkleaster inzetten. 

En we mogen met andere kerkelijke gemeenten nadenken over 

hoe we ons geloof op nieuwe manieren kunnen beleven en 

uitdragen. Wat hebben we veel gekregen!

In 2012 droomden we van een eigen klooster. Een plek waar 

mensen kunnen wonen én verblijven. We hadden nog geen 

idee over hoe en wat. In 2019 veranderden onze dromen 

in concrete plannen. Het lukte om het geld bij elkaar te 

krijgen voor de eerste fase van het klooster Westerhûs bij 

Hilaard. Tekeningen werden afgerond, vergunningen werden 

aangevraagd, er werd gerekend en vergaderd.

Soms zijn we zo druk met alle plannen dat we onze eigen 

Stilte, Bezinning en Verbinding vergeten. Dat beseffen we.  

En we hopen dat het tijdelijk is, en dat we straks na een 

periode van hard werken mogen genieten van het nieuwe 

Nijkleaster: met programma’s in Jorwert én op Westerhûs.  

We kijken er naar uit!

In dit Jaarverslag laten we u graag meelezen met wat er in 

2019 gebeurde. En op deze plek dank ik alle stipers, freonen, 

vrijwilligers, medewerkers, pastors en kleasterlingen, bestuur 

en alle anderen voor hun tomeloze inzet.

5NIJKLEASTER

Alex Riemersma,  voorzitter Stifting Nijkleaster

VOORWOORD
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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 God en 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!

1 MISSIE  
EN VISIE
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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. 

In de jaren dat zij in Kameroen werkten, bleef het idee op de 

achtergrond bestaan. 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.

Na de eerste pioniersfase van zeven jaren is vanaf 2019 de 

landelijke kerk niet meer formeel betrokken als partner van 

Nijkleaster, maar blijft wel betrokken bij het werk in Jorwert. 

In 2019 is er een nieuwe Overeenkomst van Samenwerking 

getekend door Stifting Nijkleaster en de gemeente Westerwert 

voor de periode 2019-2026. 

2ONTSTAANS-
GESCHIEDENIS
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Het werk van Nijkleaster wordt ondersteund door  

verschillende organen:

1. Het bestuur van Stifting Nijkleaster

2. De kleaster-ried

Ad 1.

Per 31 december 2019 bestond het bestuur van Nijkleaster  

uit de volgende personen:

 Naam  Functie

 Alex Riemersma Voorzitter

 Vacature Secretaris

 Andries Visser Penningmeester

 Wiep Koehoorn Vice-voorzitter

 Sietske Visser Lid

 Jan Henk Hamoen Lid 

 Henk Kroes Lid, ‘bouw-pastor’

In het verslagjaar heeft Alex Riemersma uit Leeuwarden de 

taak van voorzitter overgenomen van Henk Kroes. Riemersma 

is begin 2018 toegetreden tot het bestuur.

Henk Kroes blijft bestuurslid van Nijkleaster en is benoemd 

tot ‘bouw-pastor’. Hij zal zich met name bezighouden met de 

realisatie van het klooster Westerhûs.

In het verslagjaar nam het bestuur afscheid van secretaris 

Corry Tigchelaar. Er is een vacature uitgezet voor een nieuwe 

secretaris. Het bestuur van Nijkleaster kwam in 2019 acht keer 

samen. Pionierpredikant Hinne Wagenaar en medewerker 

communicatie Gerko Last zijn vaste adviseurs van het bestuur.

In het bestuur kwamen in 2019, 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 2018

 •  De bijzondere band met enkele kunstenaars,  

onder wie Jentsje Popma

 •  De ontwikkelingsgang van een groep kleasterlingen,  

die op termijn op Westerhûs wil wonen 

Het bestuur van Nijkleaster kwam in 2019 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.

 

3   DE ORGANISATIE  
VAN NIJKLEASTER
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Ad 2.

Per 31 december 2019 bestond de kleaster-ried uit de volgende personen:

 Naam  Aandachtsgebied

 Saskia Leene Voorzitter, kleaster-pastor

 Hinne Wagenaar kleaster-pastor

 Jeltje Koopman  lid algemene kerkenraad 

Westerwert

 Annet Draaisma Kleaster-coördinator

 Sietske Visser Programma

 Albertsje Spliethoff Administratie

 Teake Posthuma Vrijwilligers

 Akke Berends-Koopmans Planning

 Gerko Last  Communicatie en 

Fondsenwerving

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. Onder de kleaster-ried vallen 

ook verschillende commissies, onder meer voor de organisatie 

van Ferbining op Freed, Vieren en Vasten en het Nijkleaster 

Pinkster Paad. Ook de Programmacommissie valt onder de 

kleaster-ried.

VRIJWILLIGERS

Een groot aantal vrijwilligers is actief bij Nijkleaster. Zonder 

hen zouden alle activiteiten niet kunnen plaatsvinden. 

Vrijwilligers zijn betrokken als kleasterkracht op woensdag, 

vrijdag en zaterdag, tijdens de programma’s op maat en bij het 

Nijkleaster Pinkster Paad. Bij de werkgroep fondsenwerving 

zijn vrijwilligers betrokken en ook hebben we sinds kort een 

groep kleasterklussers die al voorbereidend werk doen op het 

Westerhûs. Ook zijn enkele voorgangers vrijwillig actief bij het 

begeleiden van groepen. Bij elkaar opgeteld is alle vrijwillige 

inzet goed voor een aantal fte’s. Op deze plaats noemen wij 

één team vrijwilligers in het bijzonder: vijf musici leveren een 

prachtige bijdrage aan de vieringen van Nijkleaster: Hindrik 

van der Meer, Albert Minnema, Geart van der Heide, Klaske 

Deinum en Hille Eppinga. Zij spelen onze harten open en onze 

tongen los.
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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). Vanaf het begin van Nijkleaster 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:

1.  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 uur  Ochtendgebed in de kerk 

10.00 uur Koffie/thee 

10.30 uur Pelgrimeren rond Jorwert 

12.00 uur De lunch wordt gedeeld 

12.30 uur Afsluiting

De kleaster-ochtenden worden onverminderd goed bezocht 

met een minimum van 12 deelnemers en uitschieters tot 

4   DE VASTE ACTIVITEITEN 
VAN NIJKLEASTER IN 2019
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49 deelnemers. Het is iedere woensdagochtend opnieuw een 

verrassing hoeveel mensen deelnemen aan de viering, de kuier 

en de lunch. 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 2019 (volgens 

opgave in het gastenboek) 1335 mensen ontvangen. In 2018 

waren dat er 1217; in 2017 ging het om 1120 deelnemers. 

De ochtendvieringen worden geleid door de kleaster-pastors 

ds. Hinne Wagenaar en ds. Saskia Leene, en door een groep 

vrijwillige kleaster-pastors. Dit zijn predikanten uit de omgeving 

die op vrijwillige basis deze ochtendvieringen verzorgen.

2.  IEDERE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND: NIJKLEASTER-DEI 

Ieder derde zaterdag van de maand is er een Nijkleasterdag. 

Op de zaterdag is er een programma 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. 

We hebben ontdekt dat 25 deelnemers het ideale maximum 

vormt. Meer bezoekers maakt het niet goed mogelijk om 

goede werkvormen met elkaar te hebben. 

 

De thema’s van 2019 waren onder meer: ‘En vergeef ons’,  

‘Mediteren met je handen’, ‘Dom Bernardus’ en ‘Thomas 

Merton’.  In 2019 mochten we in totaal 164 mensen ontvangen  

bij de Kleaster-zaterdagen. Om even een indruk te krijgen 

van zo’n kleaster zaterdag, hier een korte bijdrage over de 

kleasterdag van 16 februari 2019 toen we Abt Bernardus, 

samen met broeder Mozes, van klooster Koningshove te gast 

hadden. Sinds een aantal jaren onderhouden de broeders 

van abdij Koningshoeven met Nijkleaster een hartelijke 

relatie. In januari was een groep van Nijkleaster nog te 

gast op Koningshoeven Het werd een hartelijke dag met 

ochtendgebed, lezing van Dom Bernardus, kleaster-miel in 

het café, kleaster-kuier naar boerderij het Westerhûs, een 

vragenronde en tenslotte een afsluitend gebedsmoment.

Het thema van zijn lezing was: “In ieder mens schuilt ten 

diepste een monnik.”  Het ochtendgebed had als lezing 

Lucas 5: 1-11, het verhaal van de twee boten en de vissers 

Simon, Jakobus en Johannes die Jezus volgden. Vraag: vissen 

we de mensen uit het water met een hengel? Dan moet je er 

aantrekkelijk aas aan hangen want anders bijten de vissen niet. 

Redden we mensen uit het water? Ja, maar niet als zending of om 

het vergroten van ons eigen netwerk. Het water staat mensen soms 

tot de lippen. Onze diaconale taak is het ‘redden’ van hen die 

dreigen te verdrinken. De spirituele opdracht is de diepte van 

het meer van Tiberias / Gennesaret te peilen. Jezus zegt in vers 4: 

“Ga naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.” 

Nieuwsgierig naar meer? Lees in bijlage 1 het gehele verhaal.

Aansluitende op deze zaterdag volgt op de zondag een 

kleasterzondag. Deze zondagochtendviering is eenvoudig van 

opzet, in de sfeer van Nijkleaster en is bedoeld voor zowel 

leden van de gemeente Westerwert als  gasten van Nijkleaster. 

Tijdens deze zondagse viering proberen we ook het thema van 

de zaterdag in de viering te verwerken.
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Het programma van zo’n dag kan er bijvoorbeeld  

als volgt uitzien: 

09.15 uur  Welkom en ontvangst 

09.30 uur     Ochtendgebed (korte viering) in de kerk 

10.00 uur    Presentatie over Nijkleaster  

(met koffie/thee/kleaster-koek)

 11.30 uur Pelgrimeren rond Jorwert  

 13.00 uur   Kleaster-maaltijd (eenvoudig stoere lunch) in 

dorpsherberg het ‘Wapen van Baarderadeel’

 14.00 uur Middagprogramma 

 16.00 uur Afsluiting met Vesperviering

In 2019 mochten we opnieuw een groot aantal mensen uit heel 

Nederland ontvangen tijdens onze zogenoemde ‘Programma’s 

op maat’. Hierbij gaat het vaak om kerken en/of kerkelijke 

groepen die inspiratie willen opdoen bij Nijkleaster. Zij lopen 

een dag of een dagdeel mee in het dagritme van Nijkleaster. De 

deelnemers kwamen dit jaar onder meer uit Tjalleberd, Assen, 

Oudehorne, Leeuwarden, Heerenveen, Diever, Hoogeveen, 

Kampen en Veenwouden.

3.  PROGRAMMA’S OP MAAT 

Naast de vaste activiteiten bieden wij in overleg een 

‘programma op maat’. Het gaat om groepen die graag een 

‘eigen’ bijeenkomst willen meemaken bij Nijkleaster. Dat is 

uiteraard mogelijk, maar wel binnen het dagritme van het 

kloosterleven.  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 wordt soms aangepast 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. 
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4.  NIJKLEASTER PINKSTER PAAD  

Pinkstermaandag is in Fryslân traditioneel de dag dat 

massaal de Elfstedentocht wordt gefietst en per auto of 

motor wordt gereden. Nijkleaster biedt te midden van dat 

‘geweld’ een pelgrimstocht aan: het Nijkleaster Pinkster 

Paad. De mensen lopen, net als bij de kleaster-kuier, een 

tocht in ‘stilte, bezinning en verbinding’.  

 

De zevende editie van het Nijkleaster Pinkster Paad had als 

thema: ‘Onze Hartslag’. Organisator Sietske Visser vertelt 

over het thema: ,,Bij ieder mens is een hartslag te horen en 

te voelen en dat is fijn! Dat is een teken dat we ademhalen 

en leven. Nijkleaster nodigt iedereen uit om op deze Tweede 

Pinksterdag het hart rustig te laten worden, door langzaam 

te lopen en te genieten van de natuur en elkaar. Maar we 

hopen ook dat het hart soms een sprong maakt bij een mooi 

lied of een goed gesprek.’’ 

 

Het Nijkleaster Pinkster Paad bestaat uit een lange en een 

korte route. De lange route is ongeveer 18 kilometer, de 

korte route is ongeveer 6 kilometer. Beide routes eindigen 

tegelijkertijd bij de kerk van Jorwert, waar een afsluitende 

viering plaatsvindt. In 2019 liepen er ruim 70 mensen mee.

5.  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. Er 

staat een eenvoudige pan soep op tafel met brood, er zijn 

wat vragen naar aanleiding van de gelezen tekst tijdens de 

viering en we collecteren voor een ter plekke bedacht ‘goed 

doel’ zoals dat in de vastenperiode gebruikelijk is. 

6.  CONTACT MET FREONEN EN STIPERS  

VIA O.A.  DE NIEUWSBRIEVEN. 

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.

7.  LEERLINGEN VAN CSG COMENIUS LEEUWARDEN. 

Pionierpredikant Hinne Wagenaar en kleaster-pastor 

Saskia Leene hebben ook dit jaar weer leerlingen van 

scholengemeenschap Comenius uit Leeuwarden te gast 

gehad. Ongeveer 180 leerlingen uit 5 HAVO en 6 VWO 

beleefden een dagdeel op Nijkleaster. 
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werkten verschillende mensen 

van Nijkleaster mee, die allemaal 

op hun eigen manier invulling 

gaven aan de zaligsprekingen. 

Al deze mensen werden tijdens 

de Jaardag in het zonnetje gezet. 

Het boek ‘Zalige eenvoud’ is te 

koop in de boekwinkel en te 

bestellen via onze website. Er 

waren ongeveer 150 mensen 

aanwezig op de Jaardag van Nijkleaster. 

 

‘Zalige eenvoud’ gaat over de acht zaligsprekingen van 

Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus’ eerste preek, 

de Bergrede, waarin hij de essentie van zijn geloof en 

de basisprincipes voor een gelukkig, een ‘zalig’ leven 

formuleert. De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne 

Wagenaar. Het zijn persoonlijke reflecties, geschreven tegen 

de achtergrond van zeven jaar pionieren met Nijkleaster, de 

nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar gezocht wordt naar 

nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. 

 

De auteur ziet Nijkleaster als een onderdeel van een nieuw-

monastieke beweging, waar Bonhoeffer al naar verlangde in 

1935: ‘De tijd is gekomen om mensen bijeen te brengen tot 

een nieuw soort monnikendom, waarin een leven volgens de 

Bergrede centraal staat.’

1.  JAARDAG NIJKLEASTER 27 OKTOBER 2019  

MET HET BOEK ZALIGE EENVOUD 

Op de 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. Ook werd tijdens deze Jaardag de 

voorzittershamer officieel overgedragen van Henk Kroes aan 

Alex Riemersma. In dezelfde bijeenkomst werd Henk Kroes 

benoemd tot ‘bouwpastor’.  

 

Daarnaast werd tijdens de Jaardag het boek ‘Zalige eenvoud’ 

van pionierpredikant ds. Hinne Wagenaar gepresenteerd. Dit 

boek gaat over de zaligsprekingen van Jezus. Aan het boek 

5   DE BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
BIJ NIJKLEASTER IN  2019. 

De nieuwe voorzitter Alex Riemersma - met voorzittershamer - en de scheidend 
voorzitter Henk Kroes. Kroes gaat door als bestuurslid met als functie 
‘bouwpastor’. De helm past daar symbolisch bij.

ZALIGE 
EENVOUD
Hinne Wagenaar

Noordboek

H
inne W

agenaar  Z
A

LIG
E EEN

VO
U

D
Dit boek Zalige eenvoud gaat over de acht zaligspre-
kingen van Jezus. Dat zijn de beginwoorden van Jezus’ 
eerste preek, de Bergrede, waarin hij de essentie van 
zijn geloof en de basisprincipes voor een gelukkig, een 
‘zalig’ leven formuleert.

De essays in dit boek zijn geschreven door Hinne 
Wagenaar. Het zijn persoonlijke reflecties, geschreven 
tegen de achtergrond van zeven jaar pionieren met 
Nijkleaster, de nieuwe kloosterplek in Jorwert, waar 
gezocht wordt naar nieuwe wegen voor geloof en 
spiritualiteit. 

De auteur ziet Nijkleaster als een onderdeel van een 
nieuw-monastieke beweging, waar Bonhoeffer al naar 
verlangde in 1935: ‘De tijd is gekomen om mensen 
bijeen te brengen tot een nieuw soort monnikendom, 
waarin een leven volgens de Bergrede centraal staat.’

Hinne Wagenaar (Nijemirdum, 1962) is sinds 2012 
als pionier-predikant verbonden aan de pioniersplek 
Nijkleaster en aan de kerkelijke gemeente Westerwert 
te Jorwert en omstreken.

www.noordboek.nl

bmBOzaligeeenvoud0919.indd   1 07-10-19   14:06
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2.  TWEE BIJZONDERE DOOPPLECHTIGHEDEN 

 

BARBARA JIKAI DE ZOETE 

Tijdens de Paaswake van 21 april 2019 werd Barbara Jikai de 

Zoete gedoopt. Voorafgaand aan de doop schreef zij een serie 

verhalen over haar relatie met Nijkleaster. 

 

Zij schrijft:  

 

Leafde. De rode draden door beide religies heen, die in mij 

zich beginnen te vervlechten. Een zelfloze liefde, zonder 

jezelf te veronachtzamen. Een liefde die je laat uitgaan in 

de wereld om te doen wat je kunt doen. Een liefde die moet 

stromen.  

 

Wanneer Reinier mij een plens water over het hoofd kiept, 

stroomt de liefde mee via mijn nek naar mijn rug, via mijn 

hals naar mijn hart. Ik hoor allang niet meer wat hij zegt. 

Bij de zegen raakt de opgelegde hand rechtstreeks aan mijn 

ziel en ik beef. Nog steeds doof voor de woorden. Warm en 

overstromend van zielsgeluk en dankbaarheid. Badend in de 

liefde aanwezig in die prachtige Redbadtsjerke. Liefde die als 

het gezang van de leeuwerik door mijn wezen danst, klaar 

om uit te breken en de wereld in te gaan.  

“Nu begint het pas.”  

 

Persoonlijke credo: 

Ik geloof… 

… in de ene God, 

de eeuwige Vader, 

de Zoon die God is én mens is, 

en de Geest; 

… in de kracht en wijsheid van het Woord, 

en van de traditie, 

en van de gemeenschap; 

… dat de levende God ons aanraakt en zo uitnodigt om het goede te 

doen, 

dat Hij zo ook mij in Zijn schepping betrekt, 

en dat ik daarbij de eigendom van mijn daden behoud, omdat ik 

handel uit vrije wil 

… dat ik steeds opnieuw en onvoorwaardelijk mijn toevlucht tot God 

mag nemen 

en dat het wederzijds goed is dat te doen; 

… dat God mij kent en ik Hem sowieso dierbaar ben, 

dat Hij mijn hele leven aangaat, 

en dat Hij mij dwars door de dood heen zal blijven kennen 

en liefhebben. 

 

De bijdragen van Barbara Jikai de Zoete zijn op de  

website van Nijkleaster gepubliceerd.   

 



DE DOOP VAN IMME 

Woensdag 28 augustus 2019 was een snikhete dag. We 

zullen ons die dag herinneren omdat het de doopdag was 

van Imme. Haar ouders, Marian en Tjerk, hadden gevraagd 

om een doopritueel op de woensdagochtend bij Nijkleaster. 

Marian is een regelmatige bezoeker van Nijkleaster. Samen 

met haar man Tjerk wilde zij een doopplechtigheid die past 

bij de open manier waarop zij hun kind willen opvoeden en 

begeleiden op zijn levensweg. 

Marian en Tjerk hebben beiden een belofte uitgesproken. Uit 

beider bijdrage citeren we hier een stukje: 

 

Marian: Welkom wil ik je heten. Welkom bij ons (bij Tjerk 

en mij), welkom bij ons (kring om ons heen), en welkom bij 

God. Ik wil je begeleiden, Imme, om te worden wie je bent. Je 

mag je eigen weg gaan. Ik beloof je heel veel liefde. Ik beloof 

je verwondering. Over het leven, over het goddelijke, we 

gaan het samen ervaren. Je mag leven vanuit vertrouwen en 

dankbaarheid. Ik beloof je compassie en zelfcompassie. Dat 

je met mildheid naar jezelf mag kijken. Dat je je gedragen 

mag weten door moeder aarde en verbonden met God. 

 

Tjerk: Blijf je zuiverste zelf. Geloof in wat waarachtig is. 

Blijf vrij in je denken over leven, liefde en de dood. Laat 

de inspiratie van de geest je helpen. Volg en vind je eigen 

bezieling. Daarbij wil ik je helpen. Zal ik je steunen. Je troost 

bieden. En een baken voor je zijn. 

 

De doop van Imme heeft duidelijk gemaakt, dat een 

doopplechtigheid goed mogelijk is op een kleaster-ochtend, 

in de openlucht en te midden van een grote groep van 

deelnemers als doopgetuigen.
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3.  DUITSE GROEP UIT KIRCHENKREIS WITTENBERG 

Op 25 september kreeg Nijkleaster bezoek van een groep 

mensen uit Duitsland. Vanuit Kirchenkreis Wittenberg (de 

Lutherstadt!) kwamen predikanten, kerkelijk werkers en 

andere actieve kerkmensen kennismaken met historische 

en nieuwe kerkplekken in Friesland. Bij Nijkleaster genoten 

zij samen met de andere gasten van onze kleasterochtend. 

Dat leverde over de taalgrens heen mooie ontmoetingen 

op. Zij zijn geïnformeerd én geïnspireerd door Nijkleaster 

teruggekeerd in ‘Die Heimat’.

4. C ANTO OSTINATO 

Op vrijdag 21 juni om 21.00 uur waren we in de 

uitverkochte kerk van Jorwert getuige van de Canto 

Ostinato, uitgevoerd door de pianisten Wiebe Kaspers 

en Johannes Hibma. Het concert duurde tot bijna 

middernacht. Onbeschrijfelijk en overweldigend! 

Langzamerhand werd het donker en werd het midzomer. 

5.  FERBINING OP FREED, EEN NIEUW  

PROGRAMMA OP VRIJDAGAVOND. 

Al vanaf het begin is er elke woensdagochtend een 

programma bij Nijkleaster. Nu de Nijkleaster-gemeenschap 

groter wordt, zijn we op zoek gegaan naar een ander 

moment in de week om elkaar te ontmoeten. Hieruit is 

‘Ferbining op Freed’ ontstaan. In het winterseizoen sluiten 

we bij Nijkleaster de week tussen 19.30 en 20.15 uur af met 

een kort programma: samen lezen, mediteren of zingen. 

Om 20.30 uur begint een viering waarin we samen zingen, 

luisteren naar een verhaal en verstillen. Na de viering is 

iedereen van harte uitgenodigd om mee te gaan naar het 

dorpscafé voor verdere verbinding. Over Ferbining op  

Freed is een filmpje gemaakt, dat te vinden is op  

www.nijkleaster.frl/ferbining-op-freed.

6.  WAAR ZIJN WE GEWEEST ALS NIJKLEASTER?  

EEN KLEIN OVERZICHT. 

• 10 januari: Mozaïekplekken, te Drachten 

•  22 maart: grote bazaar in Sneek (BVR) waar de opbrengst  

(e 10.000) was voor Nijkleaster

 •  19 maart: in de kerk van Hilaard kreeg Nijkleaster een 

bedrag geschonken dat bestemd is als diaconale vergoeding 

om deelname aan NK-programma’s  

mogelijk te maken

 •  20 juni is er een wandeltocht georganiseerd met  

docenten van ROC Friese Poort en Nijkleaster. 

 •  5 oktober hebben Henk Kroes en Sietske Visser 

deelgenomen aan de manifestatie / studiedag over  

Groen Geloven in Zwolle
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Het jaar 2019 was voor het bestuur van Nijkleaster opnieuw 

een jaar dat voor een groot deel in het teken heeft gestaan van 

de plannen voor een nieuwe kleaster-locatie. 

In 2019 is verder gegaan met het werven van fondsen voor het 

project. Daarbij is ook de keuze gemaakt om het project in 

twee of meer fasen uit te voeren. Het totale project dat begroot 

is op ruim 5 miljoen euro, is geknipt in twee delen. 

In fase 1 restaureren we de boerderij en bouwen we drie 

woningen en zeven kamers voor de gasten. Dit project kost 

3,2 miljoen euro. In het verslagjaar is het gelukt om van 

onder meer protestantse gemeenten, fondsen en subsidies 

toezeggingen te krijgen voor deze 3,2 miljoen. Een klein deel 

van dit bedrag betreft (al dan niet renteloze) leningen. Dit 

is mede te danken aan een aanbevelingsbrief die de Classis 

Fryslân schreef aan alle Protestantse Gemeenten in Fryslân 

met het verzoek om Nijkleaster te ondersteunen.

Daarnaast hebben we bijdrages toegezegd gekregen voor 

de restauratie en herbestemming van de boerderij van de 

provincie Fryslân en van de Europese Unie via het  

zogenoemde Leader-traject.

In het verslagjaar is ook begonnen met de voorbereidingen 

voor een crowdfundings-actie onder de eigen achterban. De 

bedoeling is om particulieren te vragen om bij te dragen aan 

de inrichting van het nieuwe klooster én bij te dragen aan 

duurzaamheidsmaatregelen.

De bouwcommissie van Nijkleaster heeft veel werk verzet bij 

het maken van de plannen, in nauwe samenwerking met de 

architect. Een groot aantal grote en kleine beslissingen moest 

worden genomen over de inrichting van het gebouw. De 

samenwerking met de JONG Architecten in Lemmer verliep in 

een goede sfeer.

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. Deze groep, die nu bestaat uit 

vijf personen, is in het verslagjaar een groot aantal keren bij 

elkaar gekomen om dichter naar elkaar toe te groeien en goede 

voorbereidingen te treffen voor hun nieuwe leven.

6   DE TOEKOMST  
VAN NIJKLEASTER
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Nijkleaster kan al vanaf het begin rekenen op een positieve 

aandacht van de regionale én landelijke pers. Ook in 2019 was 

er veel aandacht van de pers.

Op zaterdag 8 juni 2019 stond een artikel met foto in het 

dagblad TROUW, als onderdeel van de serie ‘Ik heb een Droom’. 

Nijkleaster-pionier ds. Hinne Wagenaar stond gefotografeerd 

met op de achtergrond de boerderij ‘Westerhûs’ waar de 

droom werkelijkheid gaat worden (in de weilanden tussen 

Hilaard, Jellum- Bears en Jorwert). 

https://nijkleaster.frl/wp-content/uploads/2019/06/Ik-heb-een-

Droom-TROUW.pdf 

Op zaterdag 6 juli 2019 stond er een artikel over Anke ten Brinke 

in het Friesch Dagblad: ‘Overvallen door een zinnetje’. Over 

Nijkleaster zegt ze onder meer : ‘Ik ervoer bescherming, ruimte, 

geborgenheid’. Anke is een vaste bezoeker van Nijkleaster.

In het tweede seizoen van de levensbeschouwelijke KRO-NCRV  

webserie ‘1 minuutje voor de ziel’ gaven drie predikanten uit  

verschillende hoeken van Nederland korte inspirerende 

boodschappen aan de kijker mee. Zomerse mini-preekjes 

vanuit Bloemendaal, Het Stift en Jorwert. Met predikanten 

Ad van Nieuwpoort, Tieneke van Lindenhuizen en Hinne 

Wagenaar. De vrije tijd in de zomermaanden geeft vaak 

mogelijkheid tot reflectie en bezinning. De korte video’s van 

1 minuutje voor je ziel boden daarom inspiratie met korte 

beschouwingen en verhalen om over na te denken.

https://kro-ncrv.nl/protestant/nieuws/nieuwe-zomerse-webserie-

op-kro-ncrv-nl-protestant-trekt-het-land-in 

7   NIJKLEASTER  
IN DE PERS

Mobiele kapel (ontwerp studenten MBO Friese Poort)
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Pionier predikant Hinne Wagenaar was op het 7-jarige 

jubileum van Nijkleaster (27 oktober 2019) te gast bij 

Annemiek Schrijver in het programma de Verwondering. Het 

gesprek gaat over Wagenaars nieuwste boek getiteld Zalige 

eenvoud:

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/deverwondering/seizoenen/

seizoen-2019/hinne-wagenaar-kn1708924

Nijkleaster was ook te zien in het programma Met Hart en 

Ziel op NPO 2 (donderdag 17 oktober 2019) Hier kunt u de 

uitzending van 7 minuten bekijken via de link fan KRO-NCRV: 

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/met-hart-en-ziel/seizoenen/

seizoen-4-2019/de-kracht-van-nijkleaster-kn1708983 

Zaterdagavond 7 december werd kleasterpastor ds. Saskia 

Leene geïnterviewd door Elsbeth Gruteke in het programma 

Onderweg. In het programma Onderweg komt elke week een 

inspirerend mens aan het woord over zijn/haar leven en passie. 

De uitzending is terug te luisteren op onze website.

‘Geconverteerd Psalmbord’
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ADMINISTRATIE
De financiële administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd, 

met behulp van het digitale boekhoudprogramma Snelstart.

STICHTINGSACTIVITEITEN
Wij presenteren u hier het verslag over 2019, het zevende volle 

jaar van Stifting Nijkleaster sinds de oprichting in 2012. Sinds 

die datum dragen Protestantse Gemeente Westerwert, Stifting

Nijkleaster en de afdeling Missionair Werk van de landelijke PKN 

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, kleasterkrachten, bestuursleden en de leden van de 

kleaster-ried 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 eerste twee K’s zijn in het centrum 

van Jorwert te vinden en worden veelvuldig ‘gebruikt’. Voor de 

derde ‘K’ is een locatie gevonden op It Westerhûs. De komende 

tijd zal veel energie gestoken worden in de totstandkoming van 

deze derde ‘K’. Voor een overzicht van de activiteiten die in 2019 

hebben plaatsgevonden verwijzen we naar het inhoudelijke 

jaarverslag van Stifting Nijkleaster over 2019.

VASTSTELLING JAARREKENING
Ingevolge de statuten dient het bestuur de jaarrekening vast te 

stellen. Vooruitlopende op de vaststelling van de jaarrekening 

2019 is het batig saldo 2019 verdeeld conform hetgeen vermeld 

onderaan de staat van baten en lasten.

8          JAARREKENING  
2019
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (IN €)

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

INVESTERING WESTERHÛS  179.249 

VOORRADEN  4.401  351 

VORDERINGEN
Debiteuren  200  195 
Omzetbelasting  11.703  16.958 
Overige vorderingen  386  200 
Buckaroo  - 378 

 12.289  17.731 

LIQUIDE MIDDELEN  475.702  335.307 

671.641 353.389

   

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

 EIGEN VERMOGEN 
 Continuïteitsreserve  100.000  84.126 
 Bestemmingsreserve Kleastergebouw  454.965  260.293 

 554.965  344.419 

 LANGLOPENDE SCHULDEN 
 Prot. Gemeente Westerwert  100.000  - 

 KORTLOPENDE SCHULDEN 
 Crediteuren  15.149  6.640 
 Vooruitontvangen bedragen  150  300 
 Nog te betalen kosten  1.377  2.031 

16.676 8.971

671.641 353.389
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RESULTATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018

Baten eigen organisatie  247.098  83.690 
Opbrengst schenking Jentsje Popma  10.564  55.912 
Opbrengst actie "De Ferdjipping"  -    6.800 
Overige baten  -    2.485 
Giften NN  -    19.722 
Rente baten  3  3 

Som van de baten  257.665  168.613 

Directe wervingskosten  17.370  15.414 
Uitvoeringskosten eigen organisatie  42.856  43.025 
Voorbereidingskosten Kleastergebouw  -13.107  58.758 

Som van de lasten  47.119  117.196 

 210.546  51.417 

VERDELING VAN HET EXPLOITATIESALDO
Toevoeging (onttrekking) bestemmingsreserve Kleastergebouw  194.672  -25.236 
Onttrekking bestemmingsfonds NN  -26.675 
Toevoeging aan de continuïteitsreserve  15.874  103.328 

 210.546  51.417 
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boot en de protestantse pioniersplek als een nieuwe boot. 

De vissers in de boten wenken elkaar om te helpen bij het 

bergen van grote visvangst. Zij hebben elkaar nodig om het 

werk te doen. De kloostertraditie is geen doel op zichzelf, 

maar een middel om iets over te dragen; zo’n middel kan 

niet eeuwig hetzelfde blijven. Mensen en tijden veranderen 

en de vormen van overdracht, de spiritualiteit en de rituelen 

veranderen mee. De traditie van het kloosterleven kent een 

paar kernbegrippen. Een klooster schept en biedt ruimte om 

God te ontmoeten en ons zelf te verdiepen in de ontmoeting 

met God en de mensen. We bouwen een klooster in een 

vierkant om elkaar te kunnen ontmoeten. Een klooster 

probeert een samenleving te zijn waar ruimte is voor de 

ontmoeting met God, de ontmoeting met anderen en de 

ontmoeting met jezelf. Immers: uiteindelijk staat ieder mens 

alleen - als een monnik - voor God. Als monnik, als gast krijg 

ik ruimte - plaats en tijd - voor wie ik zelf ben. Dit is mooi 

verwoord in Psalm 4: “Geef mij ruimte, wees genadig, hoor 

mijn gebed.”

ZOEK GOD EN LEEF!
Bij zijn aantreden als abt van het klooster Koningshoeven 

in 2005 heeft Dom Bernardus als zijn motto gekozen: 

“Zoek God en leef!” (Amos 5). De zin staat in de Bijbel 

zonder uitroepteken. Dit uitroepteken is zijn persoonlijke 

toevoeging! Hij werd als jongste monnik tóch door de anderen 

monniken tot abt gekozen. Zij wilden bewust werken aan 

een nieuw evenwicht tussen traditie en toekomst, opnieuw 

de spiritualiteit doordenken en samen bespreken waartoe 

Dit was een van de boodschappen van Dom Bernardus tijdens 

de Nijkleaster-sneon van 16 februari 2019. Samen met broeder 

Mozes was hij te gast bij Nijkleaster. Sinds een aantal jaren 

onderhouden de broeders van abdij Koningshoeven met 

Nijkleaster een hartelijke relatie. In januari was een groep 

van Nijkleaster nog te gast op Koningshoeven. Bij Nijkleaster 

was uitgezien naar deze dag, maar het bleek dat de broeders 

van Koningshoeven evenzeer hadden uitgekeken naar een 

persoonlijk bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Het werd een 

hartelijke dag met ochtendgebed, lezing van Dom Bernardus, 

kleaster-miel in het café, kleaster-kuier naar boerderij het 

Westerhûs, een vragenronde en tenslotte een afsluitend 

gebedsmoment.

Het ochtendgebed had als lezing Lucas 5: 1-11, het verhaal van 

de twee boten en de vissers Simon, Jakobus en Johannes die 

Jezus volgden. Vraag: vissen we de mensen uit het water met 

een hengel? Dan moet je er aantrekkelijk aas aan hangen want 

anders bijten de vissen niet. Redden we mensen uit het water? 

Ja, niet als zending en om het vergroten van het eigen netwerk. 

Het water staat mensen soms tot de lippen. Onze diaconale 

taak is het ‘redden’ van hen die dreigen te verdrinken. De 

spirituele opdracht is de diepte van het meer van Gennesaret 

te peilen. Jezus zegt in vers 4: “Ga naar diep water en gooi 

jullie netten uit om vis te vangen.”

TWEE BOTEN
Dom Bernardus gebruikte de twee boten in deze Bijbellezing 

als een metafoor: de katholieke kloostertraditie als een oude 

BIJLAGE

“ IN IEDER MENS SCHUILT  
TEN DIEPSTE EEN MONNIK.”
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brouwen geldt als zeer duurzaam en het trappistenbier wordt 

geroemd als een zuivere biersoort.

Solidariteit wordt in de kloostertradities sinds de regel van 

Benedictus (6e eeuw) beoefend in de gastvrijheid. Vóór de 

tijd van Benedictus waren de dikke muren van het klooster 

gebouwd om mensen buiten te sluiten. (De lelijkste monnik 

was poortwachter en zei tegen e en ieder die zich aan de poort 

meldde: “Ga weg jij, satan!”) Maar Benedictus plaatste de

regel van de gastvrijheid in het midden van zijn regel: “In 

iedere gast kun je Christus zelf ontmoeten.” Je moet de gasten 

dan ook begroeten met: “Deo Gratias!”

GESCHIEDENIS
De orde van de Trappisten komt voort uit de orde van de 

Cisterciënzers, gesticht in de 11e eeuw in Cîteaux in de 

buurt van Taizé. In de 17e eeuw is een groep van hen om het 

theologisch gekrakeel van die tijd te ontvluchten vertrokken 

naar het Normandische dorp La Trappe. Daar is het stilte-

regime ingevoerd, bedoeld om niet terug te vallen in het 

theologische gekissebis. In de 19e eeuw zijn de contemplatieve 

kloosters in Frankrijk verboden, omdat zij “nutteloos” waren 

voor de maatschappij. Zo zijn de Trappisten in Nederland 

terecht gekomen.

(met dank aan Alex Riemersma en Sietske Visser)

zij een kloostergemeenschap vormen. De kernwoorden van 

het klooster Koningshoeve zijn: leven in stilte, soberheid en 

solidariteit. Hij heeft over alle drie de elementen iets gezegd: 

‘Stilte is geen doel op zichzelf. Maar om bij de diepte van 

het leven te komen, om een gelukkig mens te worden, een 

gelukkig christen en een gelukkige monnik,

 

heb je stilte nodig.’ In stilte zit alles: geluk en verdriet, 

armoede en rijkdom. God zoek je niet alleen in het gebed, 

maar ook in de gehoorzaamheid, het luisteren naar de anderen 

én in het verrichten van de eenvoudige taken in het dagelijkse 

leven. Soberheid komt tot uitdrukking in eten, kleding, bouw 

en inrichting, ook in de liturgie. In soberheid houd je ruimte 

over om te genieten van het weinige dat er wel is.

SOLIDARITEIT
Solidariteit blijkt uit de manier van samenleven. In een 

klooster is iedereen gelijk, er is geen onderscheid. Mensen 

kunnen in een klooster ook een nieuwe kans krijgen. Paulus 

brengt het zo onder woorden in Kol. 3: 11 (BGT): Jullie zijn nu 

nieuwe mensen. En nieuwe mensen zijn niet langer Joden of 

niet- Joden. Ze zijn ook niet langer slaven of vrije mensen. Ze 

zijn christenen! Christus is in jullie allemaal aanwezig, daarom 

zijn verschillen nu niet belangrijk meer. Solidariteit wordt 

in het klooster Koningshoeven beoefend in het duurzaam 

omgaan met de middelen en grondstoffen, bijvoorbeeld 

voor het bierbrouwen. De activiteit van het bierbrouwen is 

oorspronkelijk opgezet om de werklozen in de omgeving 

van Tilburg een middel tot bestaan te bieden. De manier van 
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