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Kijk voor meer informatie over de programma’s op de website van 
Nijkleaster: www.nijkleaster.frl
Kleaster-coördinator Annet Draaisma: 06-19167455

Aanmelding via de website is nodig voor de kleaster-zaterdagen  
en voor de jaardag. Voor de andere programma’s geldt:  
we stellen opgave en betaling via de website op prijs, maar het is  
niet noodzakelijk. Groepen groter dan 5 personen dienen zich wel  
van te voren aan te melden.

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

Studio
Haaima

reclame en ontwerpstudio
Nijkleaster is een pioniersplek van  
de Protestantse Kerk in Nederland

Programma
Nijkleaster Najaar 2021

STILTE, BEZINNING, VERBINDING
STILTE, BESINNING, FERBINING

KERK VAN JORWERT
VIERINGEN OP ZONDAG 
Van harte welkom bij de viering op zondag van  
de gemeente Westerwert, samen met Nijkleaster.  
In LYTS&grut vieringen staan de kinderen centraal, 
maar iedereen is welkom. 
 5 september 09.30 uur
19 september 10.30 uur Túnpreek
3 oktober 09.30 uur
17 oktober 09.30 uur
24 oktober 10.30 uur  LYTS&grut
7 november 09.30 uur Oogstdienst
21 november 09.30 uur  Gedenkzondag
28 november  10.30 uur  LYTS&grut 
5 december 09.30 uur
25 december 10.00 uur  Kerstochtendviering

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 dag of een dagdeel.



ZONDAG 21 NOVEMBER  
GEDENKZONDAG
Vanaf de ochtendviering tot 17.00 uur 
is de kerk open om een kaarsje aan te 
steken voor wie je wilt gedenken.

ZATERDAG 20 NOVEMBER 
MIJN LEVENDE LIJF
Je lichaam leeft en heeft je veel te 
vertellen. Wanneer je je bewust bent van 
je lichaam, voel je hoe het werkelijk met 
je is, ben je aanwezig in het NU en krijg 
je ruimte voor ‘de ander en de Ander’. 
Op deze kleaster-sneon nemen Marieke 
Vinckers, yoga-docente, en Martin Kuipers, 
muzikant, ons mee naar ons eigen levende 
lijf. Een mooie mengeling van meditatie, 
yoga, muziek en mantra’s. Luister in stilte 
of doe mee; voel je welkom! De yoga-
oefeningen kun je op een matje of op een 
stoel doen, ervaring met yoga is niet nodig.

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,  
zelf meegebrachte lunch.

Kosten: € 5 per keer

(VRIJDAGAVOND 19.30-20.30 uur)
FERBINING OP FREED
Een moment van stilte, bezinning en 
verbinding aan het einde van de week 
en het begin van het weekend. De ene 
keer gaan we zingen onder leiding van 
Geke Bruining-Visser, de andere keer 
is er stilte-meditatie, begeleid door 
verschillende mensen uit de kring van 
Nijkleaster. We sluiten af met een kort 
avondgebed. Ervaring met zingen of 
meditatie is niet nodig, je bent van  
harte welkom.

Kosten: € 5 per keer

ZINGEN:  24 sept, 8 okt, 29 okt,  
19 nov, 3 dec, 10 dec.

MEDITATIE:  1 okt, 15 okt, 5 nov,  
26 nov, 17 dec.

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
DE KERN VAN MIJN RUST
Waar ligt jouw behoefte aan rust?  
En hoe kun je deze bewaken? Reinier 
Nummerdor,  PKN-predikant en kleasterling, 
leidt deze dag in door ons mee te nemen in 
zijn eigen ervaring. Hij vertelt over de kern 
van zijn rust en hoe meditatieoefeningen 

daartoe bijdragen.  
In het middagprogramma  
gaan we, geïnspireerd 
door de paardenbloem 
van Nijkleaster, op zoek 
naar onze eigen kern  
van rust. 

KLEASTER-SNEON
(9.30-16.00 uur)
Dit najaar organiseert Nijkleaster twee 
keer een kleaster-zaterdag. In de 
weldadige bedding van Nijkleaster, met 
‘s ochtends een viering en ‘s middags 
een kleasterkuier, verdiepen we 
ons samen in een thema. Voor deze 
zaterdagen is aanmelden noodzakelijk. 

Kosten: € 35 per keer

ZATERDAG 9 EN 
ZONDAG 10 OKTOBER - 
VERKOOPTENTOONSTELLING 
JENTSJE POPMA
Aansluitend aan de zomertentoonstelling 
in de Grote Kerk in Leeuwarden is er in 
Jorwert een verkooptentoonstelling van 
werk van Jentsje Popma met schilderijen 
van landschappen en portretten, 
keramische koppen en reliëfs, ramen in 
glas-in-lood en tekeningen. Onder de 
totaal 60 tot 70 items is ook werk dat 
nooit eerder ter verkoop is aangeboden. 
Wees welkom, ook als je alleen komt 
kijken. De toegang is vrij.

zaterdag 10.00 - 17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

ZONDAG 31 OKTOBER  
STILTEWANDELING EN JAARDAG
Op zondag 31 oktober vieren we de 
verjaardag van Nijkleaster met een 
feestelijk programma van 13.30 -  
17.00 uur. Voorafgaand is er in het  
kader van de Dag van de Stilte, van  
11.30 - 13.30  uur een stiltewandeling 
vanaf de kerk van Jorwert. 

Kosten stiltewandeling: € 5


