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Uit straten ronkend en rumoerig 
heb ik een weg, een plek gezocht; 
ik vond, het hart beklemd en roerig, 
een huis gebouwd uit ademtocht. 
    (E. Dam) 
 
 

Uitnodiging    

 
De stichting Nijkleaster nodigt u van harte uit voor de 
feestelijke - en plechtige - opening van Nijkleaster: 
een nieuw klooster als pleisterplaats voor iedereen 
die op zoek is naar rust, stilte en bezinning. 
Onze dromen zijn groot; dit eerste begin een 
belangrijke stap in een lange tocht. Wij zouden het 
fijn vinden als u getuige zou willen zijn van het begin 
van onze pelgrimage. 
 
De officiële opening is op zondag 28 oktober om 
14.30 uur (inloop) in de kerk van Jorwert.  De 
opening loopt uit in een viering. Voorafgaand kunt u 
vanaf 13.00 uur meedoen aan een van de drie 
activiteiten in en om de kerk (opgave is nodig). U 
vindt het programma in de bijlage en op het 
aanmeldingsformulier: www.nijkleaster.nl.  
 

Van harte welkom! 

Henk Kroes (voorzitter stifting Nijkleaster) 

 

Sjoch op snein 28 oktober moarns earst nei 'Het 
Vermoeden'.  Ds. Hinne Wagenaar wurdt 
ynterviewd troch Annemiek Schrijver.  
(Ikon Ned. 2, 11.30 - 12.00 oere) 
 

Ik fiel mij nijbetocht, feroare, 
it yl, de siel alhiel trochblet; 
ik gean, wer mins as oait tefoaren, 
de wrâld yn mei in sjongend hert. 
    (E. Dam) 

 
Utnoeging 
 
Jo wurde troch de de stifting Nijkleaster fan herte 
útnoege foar de feestlike - en plechtige - iepening fan 
Nijkleaster: in nij kleaster foar eltsenien dy't siket om 
rêst, stilte en besinning. 
Us dreamen binne grut; dit earste begjin in wichtige 
stap fan in lange tocht. Wy soenen it moai fine 
wannear't jo tsjûge wêze wolle fan it begjin fan ús 
pelgrimaazje. 
 
De offisjele iepening sil wêze op snein 28 oktober om 
14.30 oere (ynrin) yn de tsjerke fan Jorwert en rint út 
op in tsjinst. Dêroan foarôf kinne jo om 13.00 oere 
meidwaan oan ien fan de trije aktiviteiten yn en om 
de tsjerke (opjefte is nedich). Jo kinne it programma 
fine yn de bylage en op it oanmeldingsformulier op 
www.nijkleaster.nl 
 
Tige wolkom! 
 
Henk Kroes (foarsitter Stifting Nijkleaster) 
 
 
 
I.v.m. de verwachte drukte vragen wij u te parkeren 
buiten het dorp Jorwert. U kunt mede-passagiers 
eerst wel afzetten bij de kerk.  
Let op. Voor de opening geldt:  vol = vol! 
 


