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Stilte, bezinning, verbinding
Stilte, beSinning, ferbining



nijKleaster programma

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuwe  

stijl’ te zijn waar mensen uit een veelheid aan tradities  

terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap.  

Onze kernwoorden zijn stilte, bezinning en verbinding.  

(stilte, besinning, ferbining). 

Voorlopig en als start bieden we activiteiten aan van een 

dagdeel of een dag. In de toekomst hopen we gasten te 

kunnen begroeten die hier voor korte of langere tijd kunnen 

blijven om te worden geïnspireerd, op adem te komen,  

te pelgrimeren en te recreëren.

Belangrijk onderdeel van ons programma is de Kleaster  

Dei: een maandelijkse zaterdagse activiteit waarin we ingaan 

op belangrijke thema’s met de raakvlakken stilte, bezinning 

en verbinding. 

in het seizoen 2013/2014 hebben we een  

groot aantal activiteiten op het programma.  

Meer uitgebreide beschrijvingen vindt u op  

www.nijkleaster.nl/programma



Zaterdag 21 september 2013 
stil staan bij stilte

Op deze eerste Nijkleaster zaterdag na de 
zomerperiode staan we stil bij het woord  
stilte. Aletta Nieboer - verbonden als natuur- 
geneeskundige aan praktijk “Sinneflecht”  
te Britswert en inleider voor deze dag - zegt 
hierover ; Stilte is een voorwaarde om op je 
innerlijke kompas te kunnen varen. Hoe doe  
je dat in een tijd waarin stilte bijna niet meer  
te vinden is? Ervaar het effectief gebruik  
maken van stilte en ontdek hoe je je kunt 
verbinden met de stilte in jezelf. 

Zaterdag 19 oKtober 2013
je bent jong en…. op zoek naar rust? 

Deze Kleaster Dag is met name  
bedoeld voor jonge mensen, tussen  
de 18 en 35 jaar. In het leven van  
alledag - met studie, vrienden, partner, 
ouders, sport, sociale contacten en soms 
kleine kinderen - is het niet altijd  
makkelijk om rust te vinden. Of om met 
geloof bezig te zijn. Hoe doe je dat? 
En waar ben je dan eigenlijk naar op 
zoek? Kan Nijkleaster daarbij helpen? 
Deze dag gaan we samen met jongeren 
op weg, wandelend en bezinnend. Dit 
gebeurt onder leiding van jeugdwerker 
Reinie van Akker, verbonden aan JOP 
(Jeugd Organisatie Protestantse kerk)

Zondag 27 oKtober 2013
nijkleasterdei

Op deze zondag vieren we de jaarlijkse  
Nijkleasterdei. Een jaar geleden hadden we 
de opening. Hoe staat Nijkleaster er nu voor? 
Wat zijn de plannen? Deze dag is bedoeld 
voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
werk van Nijkleaster. Op het programma van 
deze middag staan naast een presentatie over 
Nijkleaster ook stilte, bezinning en verbinding 
centraal. Een middag met verhalen, ontmoeting 
en vieren. (14.30 - 17.30 uur)



‘‘ Wat een prachtige  
dag in Jorwert! 
Nagedacht over wat 
‘verbinding’ eigenlijk 
betekent. Top!’’

Zondag 19 januari & 
Zondag 16 februari 2014 
nijkleaster zondag

De derde zondag van januari en 
februari staat de kerk van Jorwert 
in het teken van Nijkleaster.  
De ochtenddienst volgt het ritme 
van de Nijkleaster tsjinst. Iedereen 
is van harte welkom om deze  
diensten bij te wonen.

Zaterdag 15 & Zondag 16 maart 2014 
op verhaal komen in jorwert

De Jouster predikant Jan Henk Hamoen neemt 
ons op deze zaterdag mee in het leven van  
schilder Hendrik Nicolaas Werkman en de  
chassidische verhalen. Beeld en verhaal komen 
samen. We duiken in het jodendom en luisteren 
naar en delen verhalen over levensvragen met 
als thema’s vergeving, levensdoelen, omgaan met 
goed en kwaad en verwondering. 

Deze thema’s komen terug in de zondagse  
viering op 16 maart, die onder leiding staat  
van ds. Hinne Wagenaar. 

Zaterdag 19 & Zondag 20 april 2014 | paasweekend

Dit weekeinde vieren we met elkaar het Paasfeest. Zaterdag 
staan we stil bij het lijden en de dood van Jezus. Dit doen we 
door stil te zijn en te rouwen. Op zondagochtend vroeg - 6 uur -  
steken we het paasvuur aan en is er een viering in de kerk van 
Jorwert. Na het ontbijt en een ochtendwandeling vieren we 
gezamenlijk de Paasdienst in de kerk. We sluiten de zondag af 
met koffie en paasbrood.



‘’Deze Kleaster Dag 
gaf mij rust. Het 
programma was 
indrukwekkend, de 
omgeving prachtig. 
Bedankt!’’

“Bij het buiten lopen voelt alles anders, het is 
alsof je vanzelf dieper gaat ademhalen. In de 
natuur ervaar je makkelijker hoe alles met elkaar 
verbonden is, dat je deel uitmaakt van de wereld 
om je heen. Dichter bij de natuur, dichter bij je 
zelf, dichter bij de ander, dichter bij God.”

Zaterdag 17 &  
Zondag 18 mei 2014
samen op weg

Dit weekeinde bereiden we ons 
voor op het pelgrimeren rond  
Pinksteren. We lezen uit het boek 
van Anselm Grün over pelgrimeren. 
Wil jij op reis? Heb je de moed om 
naar Santiago te lopen? Of is  
pelgrimeren overbodige navel-
staarderij? We gaan vieren,  
luisteren, delen en zelf ook  
pelgrimeren.
 
Zondag luisteren we in de kerk  
van Jorwert naar (bijbel)verhalen 
over ‘op weg gaan’. 

nijKleaster pinKster paad  
in het pinKsterweeKend 2014
Dit Pinksterweekeinde vindt voor de tweede 
keer het Nijkleaster Pinkster Paad plaats:  
de spirituele wandeltocht door Friesland,  
georganiseerd door stichting Nijkleaster.  
Hoe de tocht er dit jaar uit zal gaan zien is  
nog een verrassing. Opgave is mogelijk via  
www.pinksterpaad.nl.



programma op maat
Nijkleaster staat graag open voor groepen mensen die zich willen 

verdiepen in stilte, bezinning en verbinding. Daarbij valt te denken 

aan kerkenraden, studiegroepen, verenigingen, enzovoorts. Het 

is mogelijk om voor groepen een programma op maat samen te 

stellen, uiteraard wel in het ‘ritme’ van Nijkleaster. Neemt u vooral 

contact op over de mogelijkheden.

elKe woensdag Kleaster ochtend 

Nijkleaster biedt bezoekers op woensdagmorgen graag 

een moment van rust en stilte, met een sober programma. 

We verzamelen om 09.30 uur in de kerk van Jorwert.  

Na een korte opening wandelen we in en rondom  

Jorwert. Na de wandeling sluiten we af met een meditatief 

moment en delen we onze zelf meegebrachte lunch.  

Opgeven (via de website) hoeft niet, mag wel. 

Kosten KleasterOchtend € 5,00 p.p.



praKtische informatie: 
Het programma van een Kleaster-Dag ziet er als volgt uit:

 9.30 uur  ochtendgebed in de kerk

 10.00 uur  koffie/thee met kleaster-koeke

 10.30 uur - 11.30 uur  dagprogramma (deel 1)

 11.45 uur - 13.00 uur  pelgrimeren rond Jorwert

 13.15 uur - 14.00 uur   lunch in het  

‘Wapen van Baarderadeel’

 14.30 uur - 15.30 uur  dagprogramma (deel 2)

 15.30 uur  afsluiting in de kerk

 16.00 uur  afscheid en vertrek

Kosten: € 30,- per dag (incl. koffie/thee en lunch)

voor de nijkleasterweekenden (15 en 16 maart, 19 en 20 april en 17 en 18 mei) 

geldt dat je zelf voor overnachting en ontbijt zorgt en dat er op zondag in de kerk 

van jorwert een nijkleasterdienst zal zijn met koffie na. eventueel kan er daarna 

nog gewandeld worden. er is geen lunch op die dag. 

informatie en aanmelding via de website: www.nijkleaster.nl

telefonisch: 058-2550998

bereiKbaarheid: 
De bus (lijn 93) komt 

door Jorwert.

Het treinstation  

Mantgum ligt op  

2 km. van Jorwert.



Stifting nijkleaster Adres Kerk
ewerwert 5 Sluytermanwei 4
9023 av jorwert jorwert
email: info@nijkleaster.nl
www.nijkleaster.nl 

Ons werk steunen? 
Word donateur: rekeningnummer 54.14.18.440  
t.a.v. Stifting Nijkleaster

Mede mogelijk gemaakt door de Provinsje fryslân

Drukwerk: empatec grafisch Sneek. 
al het drukwerk van nijkleaster is gedrukt op  
Co2-neutraal geproduceerd papier dat is voorzien  
van het fSC keurmerk. Het drukwerk wordt gemaakt  
met bio-inkten, hierin zijn plantaardige olien verwerkt. 


