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Bêste minsken verbonden met Nijkleaster  
en de gemeente Westerwert, 
  
Nu ik dit schrijf, zijn we qua kerkelijke agenda precies halverwege de 40-dagentijd.
Drie weken geleden was het as-woensdag en over drie weken is het woensdag 31
maart, de woensdag in de stille week vlak voor de Paascyclus. We zijn bij Nijkleaster
druk bezig met de voorbereidingen van deze Paascyclus, die door Omrop Fryslân
TV zal worden uitgezonden vanuit de kerk van Jorwert: 
 
1 april, 19.00 uur   ds. Hinne Wagenaar (Witte Donderdag) 
2 april, 19.00 uur   ds. Saskia Leene (Goede Vrijdag) 
4 april, 10.00 uur   ds. Hinne Wagenaar (Paaszondag) 
11 april, 10.00 uur ds. Reinier Nummerdor (met gemeente De Slachsang) 
18 april, 10.00 uur ds. Saskia Leene 
25 april, 10.00 uur ds. Hinne Wagenaar (LYTS&grut, viering met kinderen)

Beoogd zakelijk leider – Kwartiermaker 
  
Vanaf de oprichting van de pioniersplek in 2012 was Gerko Last betrokken bij
Nijkleaster voor fondsenwerving en PR. In het najaar van 2020 is hij begonnen met
een nieuwe baan bij Het Drentse Landschap. Het bestuur van Nijkleaster heeft
besloten om een nieuwe functie in het leven te roepen met het oog op de nieuwe
situatie op Westerhûs. In 2020 is Hessel Veldhuis begonnen als nieuwe secretaris
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van het bestuur, maar intussen is hij aangesteld tot de kwartiermaker voor
Nijkleaster in de nieuwe fase.

Hessel Veldhuis woont in Oudehaske
en is 61 jaar oud. Hij heeft
bedrijfswetenschappen en theologie
gestudeerd en diverse (kerkelijke)
functies als vrijwilliger bekleed. 
 
Door zijn switch is het bestuur van
Nijkleaster weer op zoek naar een
nieuwe secretaris. Meer informatie
hierover volgt in de nabije toekomst op
de Nijkleaster website. Mocht je
belangstelling hiervoor hebben dan kun
je contact opnemen met de voorzitter
van het bestuur Alex Riemersma
(a.m.j.riemersma@gmail.com of via
info@nijkleaster.nl)

Vrijwilligers voor de realisatie van klooster Westerhûs 
  
Het komende jaar zal in het teken staan van de restauratie van de boerderij
Westerhûs, de nieuwbouw van 3 wooneenheden en 9 gastenkamers en de inrichting
van de gebouwen en het erf. Voor dit enorme project is natuurlijk aannemer Kolthof
verantwoordelijk, maar we kunnen op de bouwkosten bezuinigen door zelf een
aantal taken uit te voeren. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers! Heb je tijd over
en wil je meebouwen - binnen of buiten, kort- of langdurend - aan dit mooie project
meld je dan aan. Er is voor iedereen wel een klus te klaren. Hieronder noemen we
een aantal van die klussen: 
  
1. Dagelijkse opruimwerkzaamheden op de bouwplaats, zodat de bouwers hun
werk snel kunnen doen. Elke dag zijn er een aantal mensen nodig om hand- en
spandiensten te verrichten zoals opruimen, catering of een boodschap doen. 
  
2. Eenvoudige timmerklussen, zoals het aanbrengen van regelwerk,  de afwerking
van het plafond en het aanbrengen van vloerplinten in de kloosterwoningen en de
gastenkamers. 
  
3. Schilderwerkzaamheden voor de binnenkant van de kloosterwoningen en de
gastenkamers. 
  
4. Tuinwerkzaamheden zoals het kappen en snoeien van bomen, grond klaar
maken voor verdere beplanting en aanbrengen van bestrating. Een grote klus, waar
we voor het grootste gedeelte pas mee kunnen starten aan het eind van de bouw. 
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5. Op zoek naar (tweedehands) materiaal voor de inrichting van de boerderij.
Bijvoorbeeld  meubilair, keukeninrichting, inrichting van de gastenkamers en
bijvoorbeeld het naaien van gordijnen.

6. Het graveren van oude
kloostermoppen die we willen
gebruiken voor het buitentheater of de
buitenkapel. Hierbij gaat het om het
graveren van de plaatsnamen in de
350 kloostermoppen die Nijkleaster
bezit. Zo zullen we de oude stenen van
vele oude kerken en kloosters uit de
middeleeuwse Friese landen
herkenbaar maken in de tuin van
Westerhûs. Het graveren kunnen we
zelf doen bij een steenhouwerij in
Bolsward. Hier kan gewerkt worden in
groepjes van twee of drie mensen
(ophalen van de stenen, graveren in
Bolsward en vervoer terug naar
Jorwert).

7. Wanneer Nijkleaster-Westerhûs is opgeleverd, de kleasterlingen hun intrek
hebben genomen en er gasten kunnen worden ontvangen, zullen we ook diverse
mensen nodig hebben voor werkzaamheden op Westerhûs: in de tuin, de
huishouding, de keuken, de programma’s met gasten en de administratie.

Je kunt je aanmelden bij kloostercoördinator Annet Draaisma
(a.draaisma@nijkleaster.nl / 06-19167455) Daarna wordt er contact met je
opgenomen voor een gesprek door Annet Draaisma, Saskia Leene of Wikje de Jong
om gezamenlijk een plan te maken van taken en tijd. Daarna worden er groepen
gemaakt wat betreft de werkzaamheden en word je gekoppeld aan een coördinator.
Dat kan bouwpastor Henk Kroes zijn, of kwartiermaker Hessel Veldhuis of de
kleasterlingen Wikje de Jong en Sietske Visser. 
 

We gaan er samen aan werken om van
de vervallen boerderij een prachtig
Kleaster Westerhûs te maken. Een huis
van gebed en werk, van bezinning en
ontmoeting. Een huis van stilte zoals
verwoord in het door ons geliefde
gedicht van Tjits Peanstra:

Hûs fan stilte  
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Lit ús in hûs fan stilte bouwe 
mei muorren fan leafde 
en in dak fan frede 
mei keamers fol blydskip 
en in tún 
in tún 
mei wat ljocht 
en wat skaad 
mei wat sjongende fûgels 
en in slomjende kat op it paad. 
  
 

 
Lit ús in hûs fan leafde bouwe 
mei muorren fan begryp 
en in dak fan fertrouwen 
en in hiem om te sintsjen 
en keamers, 
keamers 
om yn te ferdwinen 
elkoarren te sykjen 
elkoarren te finen. 
  
Lit ús in hûs fan stilte bouwe.

Mei in hertlike groetnis, 
út namme fan it hiele team fan Nijkleaster,

Hinne Wagenaar 
(pionier predikant voor Nijkleaster)
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