
Help ons bouwen
Nijkleaster zoekt 100 speciale  

donateurs voor de verbouw van de 

(voor)kerk van Jorwert. Help ons 

om het verhaal door te laten gaan!

IT FERHAAL GIET FIERDER

DE FERDJIPPING

GOEDE INVESTERING!
De verbouwing van de (voor)kerk van Jorwert is nodig en een goede  

investering in de toekomst. Het is een onderdeel van de 3 fases van het  

Pioniersproject Nijkleaster 2012-2019. De toekomstige realisatie van een 

eigen kloosterpand (fase 3) maakt de verbouwing van de kerk niet  

overbodig. Integendeel! De kerk van Jorwert blijft ook in de toekomst  

het spirituele centrum van Nijkleaster. De plannen zijn gemaakt in overleg 

met de eigenaar van de kerk, de Stichting Alde Fryske Tsjerken, met de 

gemeente Littenseradiel en Monumentenzorg. 

HOE DOET U MEE?
U doet mee door eenmalig € 1.000,- over te schrijven op de rekening  

van Nijkleaster te Jorwert: NL02 ABNA 0541 4184 40 

VOLGORDE EN NUMMERING
De eerste 100 donateurs krijgen het kunstwerk als geschenk aangeboden op 

zondagmiddag 28 september 2014 te Jorwert. De volgorde en nummering 

wordt bepaald door de volgorde van ontvangst van de overschrijving van  

€ 1000,- (of de eerste termijn van € 200,-) op de Nijkleasterrekening.  

U kunt dus ook kiezen voor een periodieke schenking van vijf jaar à € 200,-. 

MEER WETEN?
Alle informatie over deze actie kunt u vinden op 

www.nijkleaster.nl/hetverhaalgaatdoor 

E-mail: info@nijkleaster.nl 

Telefoon: 058-2550998 (Hinne Wagenaar) of 06-36037641 (Gerko Last).

Nijkleaster is een pioniersplek van 
de Protestantse Kerk in Nederland. 
In deze pioniersplek werken de 
stichting Nijkleaster, de lokale Prot-
estantse Gemeente Westerwert en 
de afdeling Missionair Werk van de 
PKN samen. 

Al het drukwerk van Nijkleaster is 
gedrukt op CO2-neutraal geprodu-
ceerd papier dat is voorzien van het 
FSC keurmerk. Het drukwerk wordt 
gemaakt met Bio-inkten, hierin zijn 
plantaardige olien verwerkt. 

Stifting Nijkleaster
Jorwert

Ewerwert 5 
9023 AV Jorwert

Adres Kerk
Sluytermanwei 4
Jorwert

email: info@nijkleaster.nl
www.nijkleaster.nl



HET VERHAAL GAAT DOOR 
De foto is gemaakt door de beeldend kunstenaar Han Reeder. 

Voor Nijkleaster heeft deze foto grote symbolische betekenis. 

Als we ons verplaatsen naar het begin van de 20ste eeuw 

komen de volgende bespiegelingen bovendrijven: 

	 	‘In	1912	lieten	de	kerkvoogden	van	de	Jorwerter	gemeente	een	aantal	kostbare	

Statenbijbels	maken	voor	in	de	kerkenraadsbanken.	Zij	wisten	toen	natuurlijk	

niet	wat	de	toekomst	zou	brengen.	Zij	waren	zich	niet	bewust	van	de	oorlogen	

die	het	Europese	continent	zouden	teisteren	in	de	eerste	helft	van	de	eeuw.		

Zij	wisten	niet	van	de	kerkelijke	ontwikkelingen	in	de	tweede	helft	van	de		

twintigste	eeuw.	Zij	konden	niet	bevroeden	dat	Geert	Mak	aan	het	einde	van		

de	eeuw	een	boek	zou	schrijven	met	als	titel	‘Hoe	God	verdween	uit	Jorwerd’.	

Nog	minder	konden	ze	raden	dat	in	2012,	precies	100	jaar	later,	het	pioniers-	

project	Nijkleaster	zich	zou	vestigen	in	dit	dorp,	in	deze	kerk,	rond	deze	Bijbel.’

Voor Nijkleaster staat die Bijbel uit 1912 symbool voor de verbinding 

tussen verleden en toekomst. Sinds 2012 klinkt het kostbare Verhaal  

en klinken de menselijke verhalen weer volop in deze kerk: 

It Ferhaal giet fierder / het Verhaal gaat door. 

(l ees op www.nijkleaster.nl/hetverhaalgaatdoor het hele verhaal over het  

contact tussen pionierpredikant Hinne Wagenaar en kunstenaar  

Han Reeder: Over het ontstaan van het kunstwerk ‘Jorwert, nis met bijbel’)

Titel: Jorwert, nis met bijbel.

Doel: kunstwerk voor donateurs Nijkleaster

Kunstenaar: Han Reeder.

Afdruktechniek: Foto, giclee op fine-art-paper: 300 grs.

Oplage:  max. 100, elke afdruk genummerd  

en gesigneerd.

Uitvoering:  in passe-partout (5cm), achter glas,  

met houten lijst (43x43 cm) 

DE FERDJIPPING
Nijkleaster is volop in beweging. 

Sinds de opening (eind 2012) is er 

veel gebeurd. We ontvangen heel 

veel gasten. Dat is geweldig!

BIJEENKOMST MET GEERT MAK
De eerste 100 deelnemers die € 1.000,- doneren krijgen dit  

bijzondere kunstwerk aangeboden tijdens een exclusieve  

bijeenkomst op zondagmiddag 28 september in de kerk van  

Jorwert. Tijdens deze besloten bijeenkomst kunt u de architect  

van de verbouwing (Romke Lemstra) en de kunstenaar  

(Han Reeder) ontmoeten. Bovendien zal Geert Mak u toespreken.  

Tenslotte zult u het kunstwerk persoonlijk ontvangen uit  

handen van Henk Kroes, voorzitter van Nijkleaster.

Voor de opening van Nijkleaster in oktober 2012 werd de voorkerk van 

Jorwert aangepast om een begin te kunnen maken met het project.  

Er kwam een keuken, een voorlopig plafond en een toiletblok.  

Al snel bleek de ruimte te klein voor al onze gasten. Daarom willen  

we graag verbouwen. Op de tekening (zie voorzijde) ziet u de plannen. 

Er komt een vaste verdieping (de ferdjipping) waardoor de hoogte van 

de voorkerk prachtig benut wordt voor een tweede ruimte. Deze ruimte 

is uitstekend geschikt voor groepswerk en vergaderingen.

Maar we hebben meer ruimte nodig om 

alle belangstellenden te ontvangen.  

Daarom willen we een vaste verdieping  

(de ferdjipping!) realiseren in de Voorkerk.  

De kerk wordt daardoor gebruiksvriende- 

lijk en beter verwarmbaar.

De plannen en bouwtekeningen zijn er,  

de vergunning is binnen.Dankzij subsidies 

en giften is tweederde van de begroting 

rond. Alleen de laatste financiële loodjes 

zijn nog nodig. Daarvoor doen wij een  

beroep op u. Wij vragen u of u, met ons, 

ons werk wilt verbreden en verdiepen.

EEN UNIEKE KANS
Wij bieden u een unieke kans. 

Wanneer u € 1.000,- schenkt 

aan Nijkleaster ontvangt u een 

bijzonder geschenk: een kunstwerk 

van Han Reeder, foto in een houten 

lijst met passe-partout, genummerd 

en gesigneerd (Jorwert, nis met 

bijbel). Tijdens deze exclusieve 

bijeenkomst op 28 september zal 

Geert Mak spreken over ‘Sinds  

God verdween uit Jorwert’.

Nijkleaster vormt (het begin van) een  

nieuw klooster (nij-kleaster) in Jorwert.  

De doelstelling is om een plek te creëren 

waar mensen zich in alle rust kunnen terug- 

trekken om tot bezinning en op adem te 

komen. Tegelijkertijd zal het een plaats zijn 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in 

liturgie en gesprek, studie en werk, plezier 

en recreatie. Zo kan in ‘Nijkleaster’ gezocht 

worden naar nieuwe wegen voor het  

evangelie en er wordt een aandeel  

geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en 

maatschappelijke vernieuwing.


