
 

Betreft: Uw bijdrage voor 2022 

 

 

             Jorwert, december 2022 

 

 

 

God van ons leven,  

open ons hart  

en maak het zo wijd als de wereld 

waarover wij roepen 

als voor onszelf: 

Heer, ontferm u! 

 

God fan ús libben, 

iepenje ús hert 

en meitsje it sa wiid as de wrâld 

dêr’t wy oer roppe 

lykas foar ússels: 

Hear, ûntfermje jo! 

 

 

Beste mensen verbonden aan Nijkleaster, 

 

 

Het jaar 2022 staat bij Nijkleaster in het teken van het bouwen van kleaster Westerhûs. Het 

doet ons goed om jullie te kunnen vertellen dat de bouw goed vordert. Na maanden van 

voorbereiding en sloop werd de eerste paal geslagen op 3 februari 2022 en we verwachten de 

oplevering per 1 maart 2023. Dit is mede te danken aan de inzet en flexibiliteit van de diverse 

(bouw)bedrijven die deel uitmaken van het bouwteam, het interne Nijkleaster bouwteam 

onder leiding van de bouwpastor Henk Kroes – en niet te vergeten, dankzij de inzet van vele 

vrijwilligers. In maart hopen we het complex van boerderij, appartementen en gastenkamers 

in te richten en te betrekken. De periode van try-out en oefenen zal vervolgens plaatsvinden 

tussen Pasen en Pinksteren. Met Pinksteren 2023 (op zondag 28 mei) hopen we een nieuwe 

stap te kunnen zetten in het proces van pionieren en zoeken naar nieuwe wegen van geloof en 

spiritualiteit in de richting van een kloostergemeenschap. De kleasterlingen-in-spé (intern en 

extern) zullen dan verbonden worden aan de gemeenschap. 

 

Hoewel het bouwen van een nieuw kloostercomplex veeleisend is, proberen we de focus te 

houden op onze missie en mensen. We bouwen gestaag door aan het ‘gebouw met levende 

stenen’ door onze ‘gewone’ activiteiten te koesteren, door een groep van 17 kleasterlingen te 

begeleiden in de richting van een nieuwe stap in hun leven en door het voorbereiden van het 

samengaan van de Prot. Gemeente Westerwert en de Stichting Nijkleaster in een 

Kleastergemeente. Daarbij proberen wij het midden van de kring van Nijkleaster (De Kring van 

Nijkleaster - Nijkleaster) steeds in het oog te houden, namelijk de woorden ‘Ruimte voor God, 

om mens te worden’. De tekst en melodie van lied 300b uit het Liedboek - Lieteboek (2013-

2015) is ons, in een door crisissen geplaagde tijd, daarbij zeer dierbaar geworden. We bidden 

om ruimte: ‘open ons hart en maak het zo wijd als de wereld.’ 

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


 

 

 

 

Wij nodigen je via deze brief uit om jouw bijdrage voor dit jaar over te maken, mocht je dat 

nog niet hebben gedaan. Zou je het bedrag willen overmaken dat past bij jouw keuze van 

betrokkenheid? In de Kring van Nijkleaster staan de bedragen genoemd die passen bij elke 

keuze van verbondenheid. Zou je bij de betaling willen vermelden of je donateur (€50), vriend 

(€150) of lid (€250) bent of wilt zijn? De kleasterlingen bepalen in overleg hun bijdrage 

uitgedrukt in geld en/of tijd.  

 

Jullie begrijpen wel, dat de kosten van de bouw juist in dit jaar een grote inzet vragen van ons 

allemaal. Misschien wil je een eenmalige gift voor de inrichting van Westerhûs overwegen? De 

post voor de inrichting van de gebouwen en van de erfinrichting drukt zwaar op ons budget. 

Onze gegevens kun je op onze website vinden onder ‘contact’. Ons banknummer is: IBAN  

NL02 ABNA 0541 4184 40. Giften zijn aftrekbaar omdat Nijkleaster de ANBI status heeft. Het 

bijbehorende (RSIN) nummer is: 820721244. 

 

Namens alle mensen binnen het team van Nijkleaster wensen wij jullie Gezegende Kerstdagen 

en een Gezond Nieuwjaar mei folle lok en seine! We hopen jullie in het komende jaar te mogen 

ontmoeten bij onze activiteiten in de kerk van Nijkleaster-Jorwert en natuurlijk op Nijkleaster-

Westerhûs! 

 

 

                   
Hinne Wagenaar,       Alex Riemersma, 

pionier-predikant              voorzitter 

 

 


