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Jorwert, 6 februari 2019

Beste freonen en stipers van Nijkleaster, 
Er is veel in ontwikkeling bij Nijkleaster. Enkele van die ontwikkelingen willen we in
dit bericht met u delen. Tegelijk kondigen we ook de programma’s voor de komende
periode aan. Zeker de komst van Abt Bernardus (Trappisten Klooster Koningshoeven
bij Tilburg) op 16 februari a.s. is voor ons een grote eer. We kijken er naar uit. Maar
ook de andere programma onderdelen zijn voor ons van grote betekenis.
Geef u op via de website van Nijkleaster of via onze kleaster-coördinator Annet
Draaisma (a.draaisma@nijkleaster.nl / 06-19167455)
 
Psalmwoord
 
Elke dag, alle dagen
eeuw na eeuw en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen
zal ik U zingen:
dat Gij de Barmhartige zijt.
 
(Begin en slot van psalm 145 zoals verwoord door H. Oosterhuis 
in zijn bundel 150 Psalmen vrij)
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 Met een hertlike groetnis namens het team van Nijkleaster,

 
(Hinne Wagenaar, pionier voor Nijkleaster)

Actie Westerhûs

In het najaar van 2017 heeft Nijkleaster het
BID-boek gepubliceerd en is er begonnen met
de fondsenwerving voor het project
Westerhûs. Sindsdien wordt er met
enthousiasme gewerkt aan de plannen:
vergunningstraject, fondsenwerving, de
opbouw van een gemeente en de vorming van
een NK gemeenschap, inclusief een groep
vaste bewoners.

Hoewel we goede stappen voorwaarts maken, moeten we ook erkennen dat het soms
een moeizaam proces is met de nodige tegenslagen. Het vergunningstraject op
Westerhûs is ingewikkeld vanwege de monumentale status van gebouw en
ondergrond. Dat de landerijen rondom de boerderij een bestemming hebben voor
natuur en weidevolgels is ons zeer dierbaar, maar maakt het ook ingewikkeld.

Ook moeten we constateren dat het voor lokale kerkelijke gemeenten niet eenvoudig
is om geld vrij te maken voor ons project. Maar er begint schot in te komen, diverse
gemeenten hebben hun medewerking toegezegd. De landelijke kerk en de Friese
provinciale classis steunen ons daarbij in het bijzonder. In december is een
aanbevelingsbrief aan alle protestantse gemeenten in Fryslân gestuurd met de
oproep om Nijkleaster financieel te steunen. De landelijke kerk gaf in die brief de
onderstaande aanbeveling.

Ondersteuning vanuit de landelijke kerk 



"Nijkleaster betekent veel voor de Protestantse Kerk.
Allereerst voor de vele mensen uit Fryslân, en van verder
weg. Zij vinden er een plek om hun geloof te voeden.
Daarnaast omdat heel wat pioniersplekken zich door
Nijkleaster laten inspireren: Nijkleaster vervult een rol als
aanjager van meer kerkelijke vernieuwing. En tenslotte
omdat Nijkleaster via de media een bijzondere rol vervult bij
het zichtbaar maken hoe het christelijk geloof op nieuwe
wijze vorm kan krijgen binnen de Protestantse Kerk.
Nu ontstaat ook een nieuw perspectief: zou Nijkleaster gemeenten in de Classis
Fryslân bij het voortbestaan kunnen inspireren? Kunnen zo nieuwe perspectieven
voor de toekomst ontstaan op plekken waar dat eerder nauwelijks denkbaar was?
Nijkleaster staat op een cruciaal punt. Om duurzaam de toekomst in te kunnen gaan,
is verbreding van het draagvlak en de betrokkenheid bij Nijkleaster nodig. Het
Westerhûs is hiervoor onmisbaar. De inzet is en blijft dat Nijkleaster tot in lengte van
jaren voor velen een plek van ontmoeting en inspiratie zal zijn. Het is daarom dat we
u van harte aanbevelen om Nijkleaster te steunen bij de stap die ze nu willen zetten."
 
Martijn Vellekoop Coördinator Missionair Werk in de Protestantse Kerk

Zaterdag 16 februari 2019 - een dag met abt Bernardus

Sinds een aantal jaren onderhoudt Nijkleaster een
band met Abdij Koningshoeven te Berkel Enschot,
vlak bij Tilburg. Wij vinden het bijzonder dat de Abt
van Koningshoeven, Dom Bernardus, een zaterdag
voor ons gaat verzorgen. Dom Bernardus zal spreken
over ‘Leven in stilte, soberheid en solidariteit’. Maar
hij zal zeker ook met ons delen wat hem
persoonlijk bezighoudt en bovendien ingaan op onze vragen. Werkelijk een dag van
stilte, bezinning en verbinding.

Aanmelden

Zaterdag 16 maart 2019 – Thomas Merton

http://www.nijkleaster.nl/aanmelden


Thomas Merton (1915-1968) was een van de bekende
religieuzen uit de 20e eeuw. Hij combineerde een
contemplatieve levensstijl (van stilte en gebed) met
een hartstochtelijke inzet voor vrede en
gerechtigheid. Tijdens deze zaterdag zal Hinne
Wagenaar ons inleiden in het leven en denken van
Merton. Merton begon als ‘gewone’ kloosterling. Maar in de loop van zijn leven zocht
hij steeds meer afzondering. Uiteindelijk leefde hij alleen in een kluis op het
kloosterterrein. Hinne Wagenaar, pionier van Nijkleaster, voelt zich verbonden met
Thomas Merton en deelt zijn kennis en kunde op deze dag. Maar het gaat natuurlijk
ook om de vraag hoe de deelnemers zich verhouden tot de levensvragen van Merton.

Aanmelden

Nijkleaster Pinkster Paad

Het Nijkleaster Pinkster Paad wordt
georganiseerd op de tweede
Pinksterdag, 10 juni 2019. Ook dit jaar
worden er weer twee mooie routes
uitgestippeld (een korte en lange tocht).
Om alvast te noteren in de agenda!

https://nijkleaster.frl/pinksterpaad/
 

Doop van Barbara Jikai de Zoete

Barbara bereidt zich voor op haar doop
in de vroege Paasochtend van 21 april
a.s. Zij beschrijft haar proces richting
de doop in een serie columns met als
titel ‘Niet alleen’.
De eerste bijdragen staan op de website
van Nijkleaster.

www.nijkleaster.frl

Vieren en vasten

De periode tussen Aswoensdag en Pasen, de veertigdagentijd, is van oudsher een tijd
van vasten. In onze wereld van overvloed zoeken veel mensen in deze weken naar
eigen manieren van vereenvoudigen, verdiepen en delen.

Bij Nijkleaster ben je elke donderdagavond (18.00 uur) welkom voor een korte
viering in de kerk. Daarna eten we soep met brood. Iedere week kiezen we samen een
goed doel om financieel te ondersteunen. Je bent van harte welkom om aan te
schuiven. Het is niet nodig om je op te geven. Natuurlijk is het mooi om elke week
mee te doen, maar dat hoeft niet.
 
Donderdag 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april (18.00 - 19.30 uur)

http://www.nijkleaster.nl/aanmelden
https://nijkleaster.frl/pinksterpaad/
http://www.nijkleaster.frl/


Woensdagmorgen kleaster-ochtend

Iedere woensdagochtend ben je welkom in Nijkleaster voor een eenvoudig
programma van stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word
je ontvangen door een voorganger en kleasterkracht. Het programma van deze
woensdagmorgen is als volgt:
 
9.30    Ochtendgebed
10.00  Koffie of thee (kennismaking)
10.30   Begin van de Kleaster-kuier
12.00   Lunch (zelf meebrengen)
12.30   Einde kleaster-ochtend

Programma op maat

Wil je Nijkleaster bezoeken met een groep, dan bieden wij graag een programma op
maat aan dat aansluit bij jullie 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 of een halve dag.

In overleg stellen we een programma samen, uiteraard in het ritme van Nijkleaster.
De prijzen zijn ook ‘op maat’, maar een gewone halve dag kost €10 p.p. Een
dagprogramma inclusief een kleastermiel in het dorpscafé kost €30 p.p.

Psalmwoord

Elke dag, alle dagen
eeuw na eeuw en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen
zal ik U zingen:
dat Gij de Barmhartige zijt.
 
(Begin en slot van psalm 145 zoals verwoord door H. Oosterhuis
in zijn bundel 150 Psalmen vrij)
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