
Nieuwsbrief Nijkleaster

(met Westerwert)

Simmer 2021

 
'Kom naar de woestijn met je glas water waarin behoorlijk veel zand gevallen is.
Laat nu maar het zand bezinken. Stop met roeren in je glas!
Licht komt binnen in je verhaal.
Je ziet de korrels op de bodem van het glas.
Door niets te doen komt er helderheid in je leven.
Vertrouw daar op.'

Bêste minsken verbonden met Nijkleaster,

In de documentaire ‘Spiritualiteit op it flakke lân’ van Fryslân DOK (met ondertiteling: 
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-dok-fan-6-juny-2021-1700) wordt een kort beeld 
geschetst van Nijkleaster en gebruiken we een bekend beeld uit de tijd van de woestijnvaders. Ook 
tijdens de opening van een aantal vergaderingen van Nijkleaster en Westerwert hebben we deze 
tekst gelezen zoals beschreven in het prachtige boekje van Benoît Standaert ‘Leven als een 
kluizenaar. Wijze lessen voor alledag’ (Baarn: Adveniat, 2020):
 
Verstillen dankzij de afzondering. Naar binnen trekken, gezien de keuze om het op die ene plaats uit
te houden. Bezinnen en bezinken. Een woestijnvader zei: 'Kom naar de woestijn met je glas water 
waarin behoorlijk veel zand gevallen is. Laat nu maar het zand bezinken. Stop met roeren in je 
glas! Licht komt binnen in je verhaal. Je ziet de korrels op de bodem van het glas. Door niets te 
doen komt er helderheid in je leven. Vertrouw daar op.'
 
In het afgelopen jaar zijn we gedwongen geweest ons af te zonderen van anderen en naar binnen te 
trekken. Dat was geen vrije keus en het bleek niet zo eenvoudig. We zijn blij dat we hier in 
Nederland nu weer meer mogelijkheden krijgen. Maar de oproep van de woestijnvaders om te 
‘bezinnen en bezinken’ blijft onverminderd belangrijk. Niet gedwongen natuurlijk, maar als een 
spirituele keuze om helderheid en eenvoud in ons leven te ontvangen.
 

https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-dok-fan-6-juny-2021-1700


Dit corona-jaar heeft ons bij Nijkleaster ook de tijd en gelegenheid gegeven om te ‘bezinnen en 
bezinken’. Nijkleaster is een pionier-beweging, we zoeken steeds naar nieuwe wegen om te gaan. In
dat proces zetten we nu een nieuwe stap met het naar buiten brengen van de brochure ‘de Kring van
Nijkleaster’. Daarin proberen we in alle eenvoud te vertellen wie we zijn. En om een antwoord te 
geven op de vraag die ons vaak gesteld wordt: ‘Hoe kan ik mij verbinden aan Nijkleaster?’
 We brengen deze brochure naar buiten aan het begin van de zomer van ‘21. Het is een document 
dat tijd nodig heeft gehad om te ontstaan, het zal ook tijd nodig hebben om te landen. We hopen dat 
je in de zomer tijd hebt om het te lezen en erover na te denken. Na de zomer is er gelegenheid om 
verder te praten, vragen te stellen en stappen te zetten. Je wordt ook uitgenodigd om alvast na te 
denken over je eigen plek in de kring van Nijkleaster op grond van de verbinding die je nu al hebt.
 
Wij beschouwen dit bij Nijkleaster als een belangrijke stap in ons proces. We zijn er blij mee en 
trots op. Je kunt de brochure vinden op de website van Nijkleaster: https://nijkleaster.frl/de-kring-
van-nijkleaster-2/

         

Aktiviteiten 

Zondagen in Jorwert

27 juni           10.00 Openluchtdienst in luchtspiegeling van Unia State (Bears)
15 aug.          09.30
29 aug.          09.30
5 sept.           09.30
19 sept.         10.30 Túnpreek. Viering in het decor van het Iepenloftspul Jorwert
 
De Openluchtdienst in Unia State begint om 10.00 uur. Kinderen mogen met de boot van Jorwert 
naar Bears (opstappen om 09.15 in Jorwert). Neem je eigen stoel en koffie mee!

https://nijkleaster.frl/de-kring-van-nijkleaster-2/
https://nijkleaster.frl/de-kring-van-nijkleaster-2/


Woensdagen in Jorwert

Elke woensdag is er een kleaster-ochtend, met
ochtendgebed (09.30), koffiedrinken en kennismaken
(10.00), kleaster-kuier (10.30) en een lunch als afsluiting
(12.00-12.30). Digitale opgave met betaling is gewenst
maar niet meer verplicht. Na 26 juni zingen we weer met
elkaar. Je kunt ook komen voor alleen het ochtendgebed
en de koffie. Niet iedereen heeft immers de tijd of de
gezondheid om deel te nemen aan de kleaster-kuier.

Bestuur

Zoals eerder bekend is gemaakt, heeft Hessel Veldhuis de nieuwe
functie van kwartiermaker voor klooster Westerhûs op zich geno-
men. Daardoor ontstond een vacature voor bestuurssecretaris.  Een
sollicitatieprocedure heeft geresulteerd in de benoeming van Josien
van den Berg. Josien is 67 jaar, woont in Beetsterzwaag en heeft
ervaring in diverse bestuurs- en management ondersteunende
functies. Ze is inmiddels met haar werkzaamheden gestart.



Westerhûs

De bestuursleden van Nijkleaster (Alex Riemersma, Josien van den Berg, Henk Kroes, Wiep 
Koehoorn, Sietske Visser, Andries Visser, Jan Henk Hamoen) en adviseurs (Hinne Wagenaar en 
Hessel Veldhuis) hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe klooster-
locatie Westerhûs. Het nieuwe bestemmingsplan is op 2 december 2020 vastgesteld door de 
gemeenteraad van Leeuwarden.

De voorlopige omgevingsvergunning (bouwvergunning) hebben we ontvangen en ligt sinds 6 mei 
ter inzage bij de gemeente. Diverse bezwaarprocedures maken dat het bestuur lang moet wachten 
op de definitieve vergunning. Van de kant van Nijkleaster is alles gereed om te beginnen. De 
bouwplannen zijn in overleg met de architect (J.O.N.G. architecten), de installatieadviseur (Innax) 
en de constructeur (Econstruct), onder leiding van Stevensvandijck tot in detail uitgewerkt. Maar 
we wachten nog steeds op het sein ‘groen’.

Zodra het mogelijk is, wordt er begonnen met de sloop van de ligboxstal. Daarna begint de 
restauratie van de boerderij en de nieuwbouw van wooneenheden en gastenkamers. Het bouwproces
zal één jaar in beslag nemen. Tijdens de bouw door de firma Kolthof werkt ook de eigen 
bouwcommissie onder leiding van bouw-pastor Henk Kroes aan de inrichting van boerderij, huizen,
gastenverblijven en de tuin. Hierbij zijn vele vrijwilligers actief betrokken. Alvast dank daarvoor!

Foto Westerhûs



Jentsje Popma 100

Op zaterdag 12 juni werd het boek

Jentsje Popma,
Kunstenaar met een Missie

gepresenteerd en werd ook de overzichts-
tentoonstelling van zijn werk (Grote kerk in
Leeuwarden) geopend door wethouder Hein
Kuiken van de gemeente Leeuwarden. Beide zijn
echt prachtig.
Alle informatie hierover kunt u vinden op de
website van Nijkleaster: 
https://nijkleaster.frl/jentsje-popma-100/ Diverse
mensen van Nijkleaster hebben hier hard aan
gewerkt, maar we noemen vooral Jan Henk
Hamoen, Alex Riemersma en Trees Nummerdor.
Dank!

Tot slot

 
Na een lange periode van spanning en onduidelijkheid vanwege de corona pandemie wensen we 
iedereen een mooie zomer toe met veel ontspanning en recreatie, herschepping.
 
Mei in hertlike groetnis út namme fan Nijkleaster,

 
Hinne Wagenaar
(pionier predikant voor Nijkleaster)

 
Copyright © 2021 Stifting Nijkleaster

https://nijkleaster.frl/jentsje-popma-100/

	Nieuwsbrief Nijkleaster
	Simmer 2021
	Bêste minsken verbonden met Nijkleaster,
	Aktiviteiten
	Zondagen in Jorwert

	Woensdagen in Jorwert
	Bestuur
	Westerhûs
	Jentsje Popma 100
	Tot slot


