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NIJKLEASTER PROGRAMMA

Nijkleaster heeft als ambitie om een ‘klooster nieuw 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).

Vanuit de Radboudkerk in Jorwert bieden we activiteiten 

aan van een dagdeel, een dag of een weekeinde. 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 

of te recreëren.

In dit boekje presenteren we het programma voor  

de komende periode. Meer informatie is te vinden op 

onze website: www.nijkleaster.nl/programma.



ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014
De kracht van mededogen

Communiceren vanuit het hart, denken en spreken vanuit de verbinding. Mededogen  

is de basishouding van de Geweldloze Communicatie, die is ontwikkeld door Marshall  

Rosenberg. Iemand met mededogen tegemoet komen helpt je om je met jezelf en de  

ander te verbinden. Helaas zijn we vaak geneigd over onszelf en anderen te oordelen,  

veel meer dan we ons bewust zijn. 

Als we ons ervan bewust worden dat onder elk oordeel een onvervulde behoefte  

verborgen ligt, is een oordeel een kans om onze behoeften te ontdekken en deze te  

communiceren. Onze gevoelens helpen ons hierbij. Ze geven signalen wanneer een 

behoefte wel of niet is ingevuld. We gaan vandaag proberen iets van deze manier  

van communiceren te oefenen.

Sonja Zwart, theologe en docent levensbeschouwing (www.sonjazwart.nl).

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



ZATERDAG 13 DECEMBER 2014
Een dag met Jozef onderweg. 

Het Kerstverhaal vanuit Jozef gelezen, dus door de ogen van de man  

die geen vader werd.

Een dag met Jozef onderweg. Het kerstverhaal wordt vaak primair gelezen  

vanuit het Lukas-evangelie. Vervolgens worden de verhalen uit het Matteüs- 

evangelie ter aanvulling gebruikt. Jammer is dat we dan niet zien dat het  

(theologische) perspectief van Lukas en Matteüs nogal verschillend is.  

Zo staat Maria centraal in het Lukas-evangelie, terwijl Jozef de hoofdrol  

speelt in het kerstverhaal volgens Matteüs. We willen tijdens dit kleaster- 

weekeinde in de adventstijd het kerstverhaal lezen vanuit het perspectief  

van Jozef. Het kerstevangelie gelezen door de ogen van de man die geen 

vader werd. Staat hij buitenspel? Wat is zijn rol en wat kan dat voor ons  

- mannen en vrouwen - betekenen? 

Hinne Wagenaar,  
pionier predikant Nijkleaster en  
PKN gemeente Westerwert.



ZATERDAG 17 JANUARI 2015 
Zin in Zen 

Zenmeditatie en Christelijk geloof, oftewel: kunnen wij iets  

leren van ‘wijzen uit het Oosten?’

Zenmeditatie mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende belangstelling. 

Het landelijke aanbod van cursussen is groot, zowel voor wat betreft zazen 

(zitmeditatie) als voor de ‘wereldse’ variant ervan: mindfulness.

 
Velen in onze tijd zijn op zoek naar innerlijk rust, vrede, verstilling, zowel binnen 

als buiten de kerk. Velen vinden dat blijkbaar in een vorm van meditatie die onze 

christelijke traditie niet kent. Binnen de kerk roept dat zo hier en daar vragen op: 

kan dat wel, zen in de kerk? Heeft het voor christenen zin om aan zen te doen? 

Zeker wel! Wie zijn/haar koudwatervrees heeft overwonnen, ontdekt vaak hoe 

weldadig de uitwerking van geregeld mediteren kan zijn. Bovendien blijken er 

meer aanrakingspunten te zijn met onze christelijke geloofstraditie 

dan je soms zou denken. Zeker op het meer mystieke vlak. Het kan 

ertoe leiden dat je met nieuwe ogen naar je eigen traditie kijkt. 

Reinier Nummerdor, predikant van de PKN-gemeente Grou.



ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015
Lezen en verstillen

Dagboekfragmenten van Etty Hillesum.

Midden in een wereld die in brand stond, beschreef een joodse vrouw van rond de  

27 jaar in dagboeken haar innerlijke weg. Het is een weg die haar bij God brengt, bij 

vertrouwen en verbondenheid. Ze spreekt in die teksten een religieuze taal waarin veel 

mensen zich tegenwoordig herkennen. Zij is een weg gegaan die ook ons kan voeden  

op onze geestelijke weg. We lezen teksten uit haar werk in de hoop dat die zich voor  

ons openen.

Sytze Ypma, predikant van de  
PKN gemeente Scharnegoutum, 
gastvoorganger bij Nijkleaster.

“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 14 MAART 2015 
Psalmen beleven

Hoe oude bijbelteksten het verlangen naar stilte en de zoektocht naar  

God kunnen verrijken.

Vanouds waren de psalmen geliefd maar tegenwoordig staan taal en  

inhoud ons meer tegen. Toch ligt er in dit gebedenboek een schat aan  

inzichten en ervaringen verborgen die we opnieuw willen opdelven.  

Nergens anders in de bijbel wordt de relatie tussen God en mens immers 

zo emotioneel en intiem verwoord als in deze teksten. Alles wat er in zijn 

leven gebeurde kon de psalmist in zijn gebed kwijt: liefde, woede, haat, 

eenzaamheid en vertrouwen. Al zijn de woorden soms vreemd en zelfs 

schokkend te noemen. Lukt het ons de vertaalslag te maken en de psalmen zo 

te bidden dat ze deel worden van ons eigen geloof en onze eigen zoektocht?  

Na een algemene inleiding worden enkele mooie, weerbarstige, liefelijke en 

heftige teksten met elkaar besproken. Er zal ruimte zijn om in stilte op een 

psalm te mediteren. Misschien ontdekken we in de psalmen een nieuwe en 

frisse manier om de weg van geloof en overgave te bewandelen.

Jurjen Hilverda, predikant PKN gemeente Winschoten,  
gastvoorganger bij Nijkleaster.



ZATERDAG 4 APRIL 2015
Stille zaterdag
In het paasweekeinde is er een 

uitgebreid programma in 

Nijkleaster. Over de exacte 

invulling van die dag wordt nog 

nagedacht. Meer informatie  

daarover komt op de website 

www.nijkleaster.nl

ZONDAG 5 APRIL 2015
Pasen 
Op Pasen, zondag 5 april, is er  

om 06.00 uur een Paaswake, 

gevolgd door een ontbijt, een 

Kleaster-kuier en een paasdienst.

ZATERDAG 16 MEI 2015
Op ademen 

Wandelen en op adem komen, je geest leeg maken, 

tot je wandelt op het ritme van de stilte in jezelf.

In de gang van zaken van alle dag komen we 

er vaak niet toe even stil te zijn en echt tot rust 

te komen. We gaan gewoon door, zeker in ons 

hoofd. Wandelen is een goede remedie. Bewust 

wandelen geeft ruimte, in lijf, hoofd en hart. Die 

ruimte, rust en leegheid, biedt weer kans voor 

iets nieuws. Want wanneer het lichaam zó in 

beweging komt, gaan de grijze hersencellen op 

een gegeven moment vanzelf mee. Dit in beweging 

komen, maakt energie vrij. Deze energie kun je 

gebruiken om tot iets anders te komen. Of om 

iets anders te denken en te voelen. Tijdens het 

wandelen leer je te luisteren naar je lichaam, je 

hart en je gevoel. Misschien lukt het je om letterlijk  

een stap in je leven te zetten. Of al wandelend 

ontdekken wat God met jou wil?

Trees van der Wal, hoofdredacteur,  
docente tai chi tao en vrijwilliger bij Nijkleaster



ZATERDAG 20 JUNI 2015
Uit welke Bron put jij? 

Het verhaal van de vrouw bij de bron in woord en dans. 

Op deze Nijkleaster-dag staat het verhaal van Jezus en  

de vrouw bij de bron centraal. Een verhaal uit het  

evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. We gaan het 

verhaal lezen en dansen, in woord en beweging. Het 

bewegen geeft verdieping aan de tekst en zorgt er voor 

dat je het verhaal anders beleeft. We werken deze dag 

samen met “De Wite Fûgel” en Henneke Nauta. 

 “ O mens, leer dansen anders weten de engelen in 

de hemel met jou niets aan te vangen” (Augustinus).

Henneke Nauta, gediplomeerd Sacred Dance  
docente, verbonden aan “De Wite Fûgel”. 
(www.sacreddance-friesland.nl)

MAANDAG 25 MEI 2015
(Tweede Pinksterdag)
NIJKLEASTER 
PINKSTER PAAD 

Nijkleaster Pinkster Paad:  

de spirituele wandeltocht  

door Friesland. Hoe de tocht  

er dit jaar uit gaat zien is nog een 

verrassing.  

Meer informatie is te vinden op  

www.pinksterpaad.nl  

Daar kunt u zich ook opgeven.

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



PROGRAMMA OP MAAT

Nijkleaster staat 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. 

 
Kosten ‘Programma op maat’ in overleg.

ELKE WOENSDAG KLEASTER-OCHTEND 

Nijkleaster biedt bezoekers op woensdagochtend graag 

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

We beginnen om 9.30 met een korte viering in de kerk 

van Jorwert. Na de viering drinken we koffie of thee. 

Vervolgens wandelen we rondom Jorwert in het ritme van 

‘stilte, bezinning en verbinding’. Na de wandeling delen 

we onze zelf meegebrachte lunch.  

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

Kijk op nijkleaster.nl/woensdagmorgen-kleaster-kuier.

Kosten Kleaster-ochtend € 5,- p.p.



PRAKTISCHE INFORMATIE: 
Het programma van een Kleaster-dag:

 9.00 uur  inloop

 9.30 uur  viering

 10.00 uur  koffie/thee en kennismaken

 10.30 uur  programma

 12.15 uur  lunch in het café

 13.45 uur  kuier rond Jorwert

 15.00 uur  koffie/thee en nagesprek

 15.30 uur  afsluitende viering

 16.00 uur  afscheid en vertrek

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

NIJKLEASTER-WEEKEINDE
KLEASTER-zondag. Op de zondagen die volgen op de kleaster-zaterdagen  

(3e zondag van de maand) is er een Nijkleaster-viering in de kerk van Jorwert 

(9.30 uur). Daar is iedereen welkom! Het thema van de viering op zondagmorgen 

sluit zoveel mogelijk aan op de Kleaster-zaterdag. Na de dienst is er een aanvullend  

programma met onder meer een Kleaster-kuier. Mocht u zowel op de zaterdag 

als op de zondag onze gast willen zijn, dan zorgt u zelf voor uw overnachting en 

maaltijden. Adressen hiervoor zijn te vinden op de website van Nijkleaster.

BEREIKBAARHEID: 
De bus (lijn 93) komt 

door Jorwert.  

Het treinstation in  

Mantgum ligt op  

2 kilometer 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: IBAN NL02 ABNA 0541 4184 40
t.a.v. Stifting Nijkleaster

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. 

Nijkleaster is een pioniersplek  
van de Protestantse Kerk in Nederland


