Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?

Jorwert, december 2021

Beste mensen verbonden aan Nijkleaster,

Vorig jaar december schreven wij: ‘Volgend jaar gaat de bouw beginnen!’ Dat is
gelukt! Na jaren van voorbereiding en de nodige vertragingen zijn we nu toch
echt begonnen met de werkzaamheden op Westerhûs. De bouwplaats is klaargemaakt
en het slopen van de oude ligboxstal begint binnenkort. Het restaureren van de
boerderij en de nieuwbouw van de 9 gastenkamers en 3 kleaster-wenten begint in
2022. Het bouwproces duurt een jaar en zonder teveel tegenslagen kunnen we
Nijkleaster-Westerhûs in de eerste helft van 2023 betrekken. We zullen jullie
op de hoogte houden met foto’s en berichten op Facebook (Nijkleaster, Jorwert)
en de Nijkleaster website. Zo kunnen we dit spannende proces allemaal volgen.
We hebben in de afgelopen maanden vaak gehoord: ‘Gelukkig, nu kan het eindelijk
beginnen.’ Dat is een begrijpelijke reactie, maar we hebben de neiging om dan
tegelijk ook te antwoorden met: ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’
Natuurlijk hebben we lang moeten wachten op de fysieke bouw van een nieuw
klooster, maar tegelijk zijn we Nijkleaster als een beweging van mensen aan het
opbouwen. Dat proces is al jaren aan de gang en heeft ook in dit corona-jaar
niet stilgestaan. Door de creatieve inzet van velen zijn we in staat geweest
door te gaan en vol te houden. Het Jentsje-Popma-100-jaar was voor Nijkleaster
in ‘opstekker’. We zijn iedereen enorm dankbaar voor veel vertrouwen, goede
moed en inzet: ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’
De gebouwen zijn belangrijk om onze beweging en activiteiten te huisvesten.
Naast de kerk van Jorwert zal Westerhûs bij uitstek de sfeer uitademen die past
bij ‘stilte, bezinning en verbinding’. Door de jaren heen hebben we naast het
ontwikkelen van de gebouwen ook verder kunnen nadenken over onze missie. Het
gaat dus om gebouw én missie, buitenkant én binnenkant. Daarom is dit jaar het
document ‘De Kring van Nijkleaster’ naar buiten gebracht, óók na jaren van
voorbereiding. Daarin vertellen we over het ‘waarom’ van Nijkleaster en hoe we
in dat proces gekomen zijn tot een nieuw Nijkleaster-logo. Het door Jentsje
Popma geschonken kunstwerk ‘De Hynsteblom - de Paardenbloem’ vormt de basis
voor het logo en de ‘Kring’ van Nijkleaster. Dit voor Nijkleaster belangrijke
document kun je vinden op onze website: De-Kring-van-Nijkleaster.pdf

Tot nog toe was het mogelijk om stiper-donateur of freon-vriend te worden van
Nijkleaster. In het document ‘De Kring van Nijkleaster’ zijn er nu 5 manieren
om mee te doen in de kring. Naast de twee bestaande manieren (stiper en freon)
is het nu ook mogelijk om lid, kleasterling extern (niet bewoner van Westerhûs)
en kleasterling intern(bewoner Westerhûs) te worden. Bij iedere manier of kring
van deelname vragen we ook een commitment in geld én/of in tijd. Dat is geen
must, maar we moedigen de deelnemers daartoe wel aan.
We nodigen je met deze brief uit om ook mee te doen in de kring. Welke keuze je
ook maakt, je maakt hoe dan ook deel uit van de grotere Kring van Nijkleaster.
Als je een keuze maakt voor deelname in de kring, zou je dan de daarbij horende
bijdrage willen overmaken? Zou je bij de betaling willen vermelden of je
donateur (€50), vriend (€150) of lid (€250) wilt zijn? Een aanmelding als
kleasterling volgt alleen na een langere periode van voorbereiding. We nodigen
je overigens uit om daarover ook na te denken.
Namens alle mensen binnen het team van Nijkleaster wensen wij jullie Gezegende
Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar!
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(Nijkleaster-Westerhûs. Fase 1 met 9 gastenkamers en 3 kleaster-wenten)

