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I. INLEIDING

In deze brochure proberen we de essentie en missie van 

Nijkleaster onder woorden te brengen met het beeld van 

de kring van Nijkleaster. Deze informatie is voor iedereen 

die meer wil weten over Nijkleaster en overweegt om mee 

te doen in de kring. We nodigen je daartoe van harte uit.

Nijkleaster is ontstaan op initiatief van Hinne Wagenaar 

en Sietske Visser. Zij verlangden naar een nieuwe 

kloosterbeweging van geestelijke en maatschappelijke 

vernieuwing, van verdieping en gemeenschappelijk 

leven. De Stifting Nijkleaster werd officieel opgericht 

in 2009 en de pioniersplek Nijkleaster werd in nauwe 

verbinding met de protestantse gemeente Westerwert (in 

de dorpen Jellum-Bears, Jorwert en Weidum) opgericht 

in 2012 met de kerk van Jorwert als uitvalsbasis. 

Vanaf die tijd wordt de missie van Nijkleaster als volgt 

geformuleerd (zie de algemene brochure Nijkleaster, 

Jorwert):

Stifting Nijkleaster wil een nieuw klooster (nij kleaster) vormen in 

en rondom 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 wil het een plaats zijn waar mensen 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.
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II.  DE KRING VAN 
NIJKLEASTER

De kring van Nijkleaster is ontstaan tijdens het 

voorbereiden van de locatie voor het nieuwe klooster: 

Westerhûs. Aan de hand van de Gouden Cirkel- 

methode van Simon Sinek hebben we in beeld gebracht 

wat Nijkleaster precies voor ogen staat. De gouden 

cirkel bestaat uit drie cirkels met daarin de termen 

‘waarom, hoe en wat’. Volgens Sinek is het belangrijk 

om te beginnen met het formuleren van de ‘why’, 

het ‘waarom’. Het is belangrijk om de doelstelling, de 

drijfveer en het geloof steeds scherp in het oog te houden 

en centraal te stellen. Van daaruit werken we naar 

buiten toe. Hoe we de drijfveer gestalte geven en wat we 

vervolgens ondernemen en organiseren, vloeit voort uit 

de vraag ‘waarom doen we dit?’

WAAROM?
In 2013 schonk de kunstenaar Jentsje Popma zijn kunstwerk 

de Hynsteblom (de Paardenbloem) aan Nijkleaster. Dit 

kunstwerk is later verwerkt tot ons logo. Het verbeeldt 

een cirkel met een vis in het midden en een beweging 

vanuit het midden naar buiten toe. Het geel van een 

bloeiende paardenbloem wordt tot een witte pluizebol 

waarvan de pluisjes zich tot in de verre omtrek verspreiden. 

De Hynsteblom vormt de basis van de kring van Nijkleaster.

In het midden van het kunstwerk staat een vis (in het 

Grieks: Ichtus). Deze is al sinds de vroegchristelijke tijd 

het symbool voor Christus. Rondom de vis staan de 

woorden ‘Ruimte voor God, om mens te worden’. 

De cirkel van Sinek De Hynsteblom – de Paardenbloem van Jentsje Popma
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Dat is de kortst mogelijke verwoording van het waarom  

van Nijkleaster. De vis vormt samen met deze woorden 

het centrum van de kring. Christus is de verpersoonlijking 

van de woorden ‘Ruimte voor God, om mens te worden’. 

Bij Nijkleaster proberen we ruimte te maken voor God. 

Dat betekent dat we samen met onze gasten ruimte 

proberen te maken voor onszelf, voor anderen, voor 

de hele schepping en (dus) voor God. Wij geloven dat 

wanneer wij ruimte maken voor God, wij uiteindelijk zelf 

innerlijk de ruimte krijgen om meer en meer de mens te 

worden die wij verlangen te zijn. De dubbele betekenis 

van de zin ‘Ruimte voor God, om mens te worden’ 

impliceert ook dat God de ruimte krijgt om mens te 

worden. Zoals God mens werd in Christus, zo verlangen 

wij dat God mens wordt in ons.

HOE?
Rondom het midden ligt een eerste ring met de 

kernwoorden die centraal staan bij Nijkleaster en die ons 

bepalen bij de manier waarop we ruimte willen maken 

voor God. Zij geven een nadere verwoording van het 

waarom van Nijkleaster: Stilte, Bezinning, Verbinding, 

Navolging, Geloof, Groei, Vrijheid, Pelgrimage, 

Gastvrijheid, Eenvoud, Mienskip, Take, o take me as I am, 

De Bergrede, De tien kenmerken van Nijkleaster.

De woorden ‘stilte, bezinning en verbinding’ vormen 

de beroemde drieslag van Nijkleaster. Het zijn de drie 

geestelijke oefeningen die terugkeren in alle Nijkleaster- 

activiteiten: stil zijn, tijd krijgen voor bezinning om 

tenslotte te komen tot verbinding met jezelf, met de 

omgeving, met elkaar en met God. De kleaster-kuier van 

Nijkleaster is bijvoorbeeld gebaseerd op deze drieslag. In 

de middelste ring (de ‘hoe-ring’) staan deze drie  

woorden bovenaan. 

Zoals ‘stilte, bezinning en verbinding’ een drieslag 

vormen, zo zijn er eveneens drie teksten die 

fundamenteel zijn voor Nijkleaster. De spiritualiteit 

van Nijkleaster wordt hierin verwoord. In de middelste 

ring staan de titels van deze teksten onderaan: ‘Take, o, 

take me as I am’, De Bergrede, De tien kenmerken van 

Nijkleaster. De volledige teksten staan achterin deze 

brochure. 

WAT?
In de buitenste ring staat wat Nijkleaster concreet doet 

om invulling te geven aan het ‘hoe en waarom’. 

Het is misschien goed daarbij te bedenken dat deze 

onderdelen niet statisch zijn, maar kunnen veranderen 

naar gelang de tijd en behoefte. Ze zijn niet het ‘waarom’ 

zelf maar de concrete uitwerking daarvan. Gebouwen 

spelen daar een belangrijk rol bij. Nijkleaster biedt 

programma’s aan in het nieuwe klooster op Westerhûs 

en in de Radboudkerk van Jorwert. Ook de ruimte van 

het platteland en de buitenlucht spelen een wezenlijke 

rol.

De programma’s van Nijkleaster zijn divers. De kleaster-

ochtend op woensdag, Ferbining op Freed op  

vrijdag en de programma’s van een dag of dagdeel 

worden aangeboden in de kerk van Jorwert. Week- en 

weekendprogramma’s worden gehouden op Westerhûs. 

Daar kun je logeren in een gastenkamer  

en meeleven in het kloosterritme van Nijkleaster. Het 

Nijkleaster Pinksterpaad (NPP) vindt jaarlijks plaats  

op Pinkstermaandag.

‘Wij geloven dat wanneer we ruimte maken  

voor God, we uiteindelijk zelf innerlijk de ruimte 

krijgen om meer en meer de mens te worden  

die wij verlangen te zijn.’
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III.  MEEDOEN  
IN DE KRING

Je bent als gast altijd van harte welkom bij de activiteiten 

en bijeenkomsten van Nijkleaster, zowel in de Radboudkerk 

van Jorwert als op de kloosterlocatie Westerhûs. Je hoeft aan  

geen voorwaarden te voldoen en kunt gewoon meedoen. 

Je mag vrijuit gebruik maken van onze diensten om 

bijvoorbeeld een poosje te schuilen en op adem te komen. 

Ook als dat is uit nieuwsgierigheid of om te proberen. 

Nijkleaster wil een pleisterplaats voor onderweg zijn. 

Schroom dus niet om binnen te komen en om mee te doen. 

MEER VERBINDING MET NIJKLEASTER
Wanneer je je thuis begint te voelen bij Nijkleaster, 

kan het verlangen groeien je meer te verbinden met de 

Nijkleaster-mienskip. We willen je van harte uitnodigen 

om in de kring van Nijkleaster te treden, net zoals de 

mensen in de afbeelding van de Chinese kunstenaar He 

Qi. Dat kan op diverse manieren, al naar gelang je eigen 

verlangen en mogelijkheden. 

 

Wat hier volgt is vooral gericht op individuele personen. 

Maar we moedigen kerken en organisaties evenzeer 

aan om zich te verbinden met Nijkleaster. Dat kan o.a. 

door middel van een (jaarlijkse) donatie of door het 

verstrekken van een (renteloze) lening voor de bouw van 

de tweede fase van Westerhûs. 

Een ieder die meedoet qua spiritualiteit, inzet en 

financiën maakt al deel uit van de brede Nijkleaster-

mienskip. Je kunt er ook voor kiezen om je meer 

duurzaam aan Nijkleaster te verbinden. Dat kan op 

verschillende manieren, oplopend van stiper (donateur) 

tot kleasterling. Je wordt zo deelgenoot van een kleaster-

mienskip waarin we zoeken naar gemeenschappelijk 

leven in eenvoud; van geloof, hoop en liefde. Een 

beweging die denkt in termen van humor en openheid, 

genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid. Bij 

ieder nivo van verbinding vragen we ook om je inzet en 

toewijding qua geestelijk leven, qua tijd en werk en qua 

financiën. Dat lijkt veel en dat is het ook. Het is onze 

manier om ons leven te wijden aan wat Nijkleaster voor 

ogen staat: ruimte (maken) voor God, om mens te worden 

en dit in gastvrijheid aan te bieden aan onze gasten.

He Qi, Ode to Joy
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STIPER (DONATEUR) VAN NIJKLEASTER 
Als stiper ondersteun je Nijkleaster qua mienskip en 

spiritualiteit. We moedigen je aan om in ieder geval 

één keer per jaar mee te doen aan een activiteit van 

Nijkleaster en om minimaal € 50 per jaar te doneren.

FREON (VRIEND) VAN NIJKLEASTER 
Als freon van Nijkleaster ondersteun je Nijkleaster qua 

mienskip en spiritualiteit. We moedigen je aan om 

in ieder geval één keer per maand mee te doen aan 

een activiteit als deelnemer of als vrijwilliger. En om 

minimaal € 150 per jaar te doneren.

LID VAN NIJKLEASTER
Als lid van Nijkleaster zet je een stap verder de kring in. 

We moedigen je aan om te leven volgens de spiritualiteit 

van de kring van Nijkleaster en om, zo mogelijk, in ieder 

geval één keer per week mee te doen aan een activiteit als 

deelnemer of als vrijwilliger. En om minimaal € 250 per 

jaar te doneren.

KLEASTERLING (NIET-BEWONER VAN WESTERHÛS)
Als kleasterling leef je volgens de spiritualiteit van de 

kring van Nijkleaster. Een kleasterling ‘buiten de poort’ 

leeft deze spiritualiteit thuis, maakt deel uit van de 

mienskip van kleasterlingen op Westerhûs en draagt het 

werk van Nijkleaster. Je bent elke week in ieder geval  

een dagdeel beschikbaar voor het werk van Nijkleaster. 

Je doneert 10% van je netto inkomen en/of van je tijd  

aan Nijkleaster (of aan een ander religieus of 

maatschappelijk doel in je eigen locale context).

KLEASTERLING (BEWONER VAN WESTERHÛS)
Als kleasterling leef je volgens de spiritualiteit van de 

kring van Nijkleaster. Een kleasterling ‘binnen de poort’ 

leeft deze spiritualiteit op Westerhûs, maakt deel uit 

van de mienskip van kleasterlingen op Westerhûs en 

draagt het werk van Nijkleaster. Je betaalt huur voor de 

woonruimte en je bent elke dag een dagdeel beschikbaar 

voor het werk van Nijkleaster. Een kleasterling ‘binnen 

de poort’ doneert daarmee een groot deel van zijn of 

haar leven aan Nijkleaster. Je kunt ‘binnen de poort’ 

wonen zolang je de missie van Nijkleaster inhoudelijk en 

praktisch draagt en uitvoert.

Enkele aantekeningen bij het bovenstaande:

Donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat kan voor sommige 

mensen een groot verschil maken, voor anderen minder. Wanneer het aanbevolen 

bedrag voor iemand bezwaarlijk is, dan kan dat in overleg verminderd worden. 

Geld mag nooit een belemmering vormen. Ook wanneer je op afstand woont en je 

regelmatige inzet voor Nijkleaster bezwaarlijk is, dan kan dit in overleg aangepast 

worden (bijvoorbeeld concentreren). De gevraagde donatie in geld en tijd voor een 

kleasterling (niet-bewoner) is aanzienlijk. Nijkleaster wil stimuleren dat mensen 

van de Nijkleaster-mienskip ook lokaal actief zijn en blijven. De inzet van 10% is 

inclusief de lokale betrokkenheid. De balans tussen ‘tijd en geld’ kun je na overleg 

met Nijkleaster bepalen.
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IV. DRIE BASISTEKSTEN

‘TAKE, O TAKE ME AS I AM’
Zoals God mens werd in Christus, zo verlangt God in ons te groeien en mens te worden in ons. Dat wordt verwoord in 

het lied waarin veel samenkomt als het gaat om de spiritualiteit van Nijkleaster: ‘Take, o take me as I am’.  

Het is een lied afkomstig uit de Iona Community waarmee we ons verbonden voelen.

Nim my, nim my sa’t ik bin; wiis my hoe’t ik wêze sil;
Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Take, o take me as I am; summon out what I shall be; 

set     jo se gel op   myn hert   en  libje yn  my.
Druk uw zegel op mijn ziel en  leef in  mij.
set your  seal upon my heart and live in me.



9

Friese vertaling

1  Doe’t Jezus de mannichte seach, gong er de berch op, en 

nei’t er sitten gien wie, kamen syn learlingen by him. 

2 Hy naam it wurd en learde harren:

3  Segene: de earmen fan geast,

 want harres is it keninkryk fan de himel.

4  Segene: wa’t treurje, 

want sy sille treaste wurde.

5 Segene: de sêftmoedigen, 

 want sy sille de ierde ervje.

6  Segene: wa ’t honger en toarst hawwe nei 

gerjochtichheid, want sy sille sêde wurde.

7  Segene: de barmhertigen, 

want sy sille barmhertichheid ûnderfine.

8 Segene: wa’t suver fan hert binne,

 want sy sille God sjen.

9 Segene: de fredestichters,

 want sy sille bern fan God neamd wurde.

10  Segene: wa’t ferfolge wurde om ’e gerjochtichheid,

 want harres is it keninkryk fan de himel.

Nederlandse vertaling

1.  Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en 

nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij hem.

2 Hij nam het woord en leerde hun:

3 Gezegend: de armen van geest,

 want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4 Gezegend: zij die treuren,

 want ze zullen getroost worden.

5 Gezegend: de zachtmoedigen,

 want ze zullen de aarde beërven.

6 Gezegend: zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,

 want ze zullen verzadigd worden.

7 Gezegend: de barmhartigen,

 want ze zullen barmhartigheid ondervinden.

8 Gezegend: zij die zuiver van hart zijn,

 want ze zullen God zien.

9 Gezegend: de vredestichters,

 want ze zullen kinderen van God genoemd worden.

10 Gezegend: zij die om de gerechtigheid vervolgd worden,

 want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

DE BERGREDE
In 2019 publiceerde Nijkleaster het boek ‘Zalige eenvoud’. Het boek gaat over de zaligsprekingen van Jezus, de beginwoorden 

van de Bergrede in het evangelie van Matteüs (5-7). De Bergrede is belangrijk voor de spiritualiteit van Nijkleaster, net zoals bij 

veel andere nieuw-monastieke bewegingen. Jezus verwoordt met de beginwoorden van de Bergrede de essentie van zijn geloof 

en de basisprincipes voor een gelukkig, een zalig, leven (Zalige eenvoud, p. 32-33).
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DE TIEN KENMERKEN VAN NIJKLEASTER
Nijkleaster heeft tien kenmerken geformuleerd die aangeven waar Nijkleaster spiritueel en maatschappelijk voor staat, 

hoe we de essentie en missie willen uitwerken. In ons ‘doen en laten’ zullen deze kenmerken ons leiden. 

I.   Nijkleaster voelt zich verbonden met de oecumene, 

de hele bewoonde wereld, maar is lokaal en fysiek 

verbonden met Jorwert en de dorpen in de naaste 

omgeving. Nijkleaster committeert zich expliciet 

aan de taal, cultuur en geschiedenis van de Friese 

context. 

II.    Nijkleaster voelt zich verbonden met de kerkelijke 

oecumene, de kerken in de hele bewoonde wereld, 

maar is lokaal verbonden met de lokale Protestantse 

gemeente Westerwert (in de dorpen Bears-Jellum, 

Jorwert en Weidum).

III.  Nijkleaster ontwikkelt, naast het ‘gemeente-model’ 

van de gemeente Westerwert, een ‘klooster-model’ 

waaraan mensen zich kunnen verbinden op diverse 

niveaus van betrokkenheid.

IV.  Nijkleaster probeert een oase van rust en stilte 

te vormen in een wereld vol lawaai, onrust en 

gebrokenheid. Een schuilplaats midden op het 

platteland, verbonden met de natuur. Een oefenplek 

voor een leven van stilte, bezinning en verbinding. 

We doen dat vanuit de verwondering dat het leven 

ons gratis en in genade is gegeven.

V.  Nijkleaster oefent leven in gemeenschap in een 

maatschappelijke context die zich kenmerkt door 

verregaande individualisering en onafhankelijkheid. 

We zoeken een weg naar gemeenschappelijk leven in 

eenvoud, van geloof - hoop - liefde.

VI.  Nijkleaster vindt gastvrijheid belangrijk, een van de 

pijlers van kerk-zijn en kloosterleven. Gastvrijheid 

wordt aangeboden aan gasten die voor kortere of 

langere tijd bij ons willen verblijven.

VII.  Nijkleaster wil een gemeenschap van eenheid-in-

verscheidenheid vormen. Het lichaam van Christus 

bestaat uit diverse delen. Dat betekent dat er ruimte 

is voor mannen en vrouwen, gezinnen en singles, 

zwart en wit, homo en hetero, Fries en niet-Fries. Wij 

zijn ons er bewust van dat deze tweetallen slechts 

verwijzen naar menselijke diversiteit maar geen 

recht doen aan de reële veelheid aan identiteit. 

VIII.  Nijkleaster zet zich actief in voor vrede, 

gerechtigheid en de heelheid van de schepping. 

In eigen context vertaalt zich dat onder meer in 

een inzet voor duurzaamheid, lokale economie en 

rechtvaardige handel.
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IX.  Nijkleaster wil samenwerken met alle mensen van 

goede wil. Ook al is Nijkleaster verbonden met de 

protestants-christelijke traditie, tegelijk willen wij 

ons verbinden met, en leren van, andere kerkelijke, 

religieuze en niet-religieuze tradities. Wij koesteren 

de oecumenische beweging, zoeken de dialoog met 

andere godsdiensten. Wij zoeken verbinding met 

iedereen die denkt in termen van humor en openheid, 

genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid.

X.   Nijkleaster committeert zich aan een gedisciplineerd 

en aandachtig leven. Voor individu en gemeenschap 

draait het leven om het groeien in navolging van 

Jezus Christus. Dat impliceert een dagelijkse inzet 

voor gezamenlijke vieringen, voor individuele tijd 

van stilte, gebed, meditatie, studie of bijbellezing.



MEEDOEN IN DE KRING? 
MEER INFORMATIE?  
Neem contact op via 

info@nijkleaster.frl

Of via kleaster-coördinator 

Annet Draaisma:
a.draaisma@nijkleaster.frl / 
06-19167455 
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