
Programma Nijkleaster 
NAJAAR 2020
STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING

Een baan van licht straalt uit naar de dijk
een lichtgroen spoor in het landschap

verbeeldt de hoop
om ruimte te zijn
oplichtend gras
voor de treurenden
de zoekers
dat iemand hen zal zien.



WOENSDAGOCHTEND (09.30-12.30 uur)
KLEASTER-KUIER
Nijkleaster biedt je iedere woensdag-
morgen graag een moment van rust en 
bezinning met een eenvoudig programma. 
We beginnen met een ochtendgebed  
om 09.30 uur in kerk van Jorwert.  
Na het ochtendgebed maken we kennis 
met elkaar onder het genot van koffie 
en thee. Daarna volgt de kleaster-kuier. 
We sluiten rond 12.00 uur af met een 
gezamenlijke en zelf meegebrachte lunch.

Op 25 oktober, de Dag van de Stilte,  
is er speciale stiltewandeling bij  
Nijkleaster (15.00-17.00 uur)

(19.30-20.30 uur)
FERBINING OP FREED
Een moment van stilte, bezinning en 
verbinding aan het einde van het week en 
het begin van het weekend. In de kerkzaal 
wordt elke vrijdagavond van 19.30-20.30 
uur afwisselend stilte-meditatie en lectio 
divina aangeboden. We beginnen met 
eenvoudige lichaamsoefeningen. Daarna 
volgt de stilte-meditatie. De andere week 
lezen we een oude of nieuwe tekst op een 
verstilde manier (lectio divina) Dat kan een 
stukje uit de bijbel zijn, een gedicht, de 
tekst van een lied...” 

MEDITATIE: vrijdag 18 sept., 2, 16  
en 30 okt., 13 en 27 nov. en 11 dec.

LECTIO DIVINA: vrijdag 25 sept.,  
9 en 23 okt., 6 en 20 nov., 4 en 18 dec.



PROGRAMMA OP MAAT
Wil je Nijkleaster bezoeken met een 
groep, dan bieden wij graag een 
programma op maat aan dat aansluit bij 
jouw wensen en mogelijkheden. Heel 
verschillende groepen en teams van 
bijvoorbeeld kerken, scholen, bedrijven 
of verenigingen waren al bij ons te gast. 
Van kerkenraad tot jongerengroep, van 
schoolteam tot cantorij. Voor een hele of 
een halve dag.

(KERK VAN JORWERT, WISSELENDE TIJDEN) 
VIERINGEN OP ZONDAG 
De vieringen op zondag worden georgani-
seerd door de gemeente Westerwert waarmee 
Nijkleaster nauw verbonden is. Het schema 
van de vieringen is iets onregelmatiger dan 
we gewend zijn, let daarom op datum en 
aanvangstijd. Qua taal zijn de vieringen 
meertalig met veel aandacht voor het Fries. 
Yn LYTS&grut tsjinsten steane de bern 
sintraal, mar elk is fan herte wolkom.  
Wy meie maksimaal 50 minsken yn tsjerke 
ûntfange. En wy sjonge wer in oantal lieten.
 
6 sept.  09.30 oere
20 sept. 09.30 oere  LYTS&grut
4 okt. 09.30 oere
18 okt. 09.30 oere
25 okt. 10.30 oere LYTS&grut
1 nov.  09.30 oere Rispinge (oogst)
15 nov.  09.30 oere  LYTS&grut
22 nov.  10.00 oere Betinksnein
29 nov.  11.00 oere Regio-tsjinst
6 des.  09.30 oere 
20 des. 15.00 oere Kryst Nij Dekema
20 des. 19.00 oere Krystfeest LYTS&grut
24 des. 22.00 oere Krystnacht
25 des. 10.00 oere Krystmoarn



www.nijkleaster.frl
info@nijkleaster.frl                                              Foto’s © Nijkleaster

Alle programma’s zijn afhankelijk van de corona-maatregelen. 
Houd daarom de website van Nijkleaster in de gaten. 

Voor het woensdagochtend-programma is het verplicht je vooraf op  
te geven via de website. We kunnen niet meer dan 50 pers. ontvangen  
en willen gasten van ver bij aankomst niet teleurstellen. Op vrijdag en 
zondag neemt de corona-coördinator je gegevens op bij aankomst. 

De Nijkleaster-Jaardag en de programma’s op zaterdag  
gaan dit najaar niet door.

De programma’s worden voor een groot deel gehouden in de 
kerkzaal. Die is vaak niet verwarmd. Kleed je op de kou. 
Wij hebben STOOV-kussens en fleecedekens beschikbaar.

Nijkleaster is een pioniersplek van  
de Protestantse Kerk in Nederland

Ons werk steunen? 
Donateur: € 25 p.j. / Vriend: € 100 p.j.
IBAN NL02 ABNA 0541 4184 40 t.a.v. Stifting Nijkleaster
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