Stappenplan voor Nijkleaster
(Bijlage 2 bij ‘Plan Nijkleaster, 2012-2019’)
(Voorjaar 2012)
Inleiding
Tijdens de momenten van overleg tussen de drie partijen die betrokken zijn bij de
voorbereiding van Nijkleaster kwam regelmatig de vraag boven drijven naar de ‘wijze
waarop Nijkleaster zou moeten beginnen en zich vervolgens zou kunnen ontwikkelen?’ Hoe
is de verhouding tussen de beginfase en het uiteindelijk gedroomde klooster? Moeten we
beginnen te werken vanuit een gebouw of moeten we eerst werken aan een
beweging/netwerk? Is het noodzakelijk dat vanaf het begin gasten kunnen overnachten in
Nijkleaster voor een ‘full experience’ van wat we bedoelen of moeten we eenvoudig
beginnen?
In deze bijlage willen hiervoor we een stappenplan uitzetten. Dit stappenplan moet
beschouwd worden als leidraad om mee te werken en niet als bindend stramien. Bij
voortduring zal er geëvalueerd worden en zal bijstelling van het plan nodig zijn.
Desalniettemin hebben we een oriëntatieschema nodig om ons doen en denken bij te
bepalen.
Basis
Natuurlijk dromen we van Nijkleaster als volledig project zoals we dat hebben ‘verbeeld’ in
de brochure die is gepresenteerd op 31 oktober 2010. In woord en beeld wordt in die
brochure de droom, die Nijkleaster heet, ontwikkeld. Het is echter een illusie om te denken
dat Nijkleaster zó in een keer zou kunnen beginnen. In het Fries zeggen we ‘Men kin net
ynienen fan ’e flier op de souder stappe’ (het is onmogelijk om ineens van de vloer op de
zolder te springen). Het is niet alleen een illusie maar misschien ook niet goed om vanuit een
ideaalplaatje te beginnen. Aangezien het geld niet beschikbaar is om een groot begin te
maken, is het niet aan de orde. Het is echter ook beter om op ‘0’ te beginnen, hoe lastig ook.
In dit stappenplan zullen we proberen een visie te ontwikkelen om van ‘0’ tot meer te
groeien, om uiteindelijk tot het volledige plan te komen.
In het projectvoorstel ‘Plan Nijkleaster 2012-2019’’ zijn de basisprincipes voor Nijkleaster te
vinden. Meer uitgewerkt staan deze beschreven in de brochure ‘Nijkleaster’ die
gepresenteerd werd op 31 oktober 2010. Wanneer we nu een stappenplan ontwikkelen
willen we een aantal pijlers benoemen die vanaf het begin onopgeefbaar zijn:
1. Nijkleaster is verbonden aan een lokale protestantse gemeente, te weten Westerwert.
Een nieuwe vorm van gemeente-zijn wordt gezocht waarbij gastvrijheid en een plaats
van gemeenschap belangrijk zijn. De pastorie voor de predikant zal deel zijn van het
te vormen complex of dichtbij gelegen zijn.

2. Er wordt gestreefd naar een dagelijks huis van wonen en gemeenschap. In eerste
instantie worden de bestaande faciliteiten daarvoor gebruikt (kerk, café, dorpshuis).
We zoeken naar mogelijkheden voor overnachting in of rond Jorwert.
3. We proberen Nijkleaster als ‘een dijk’ te laten zijn tegen alle lawaai, stress en
(on)mogelijkheden van het leven’. Het programma aanbod is gericht op rust, inhoud
en re-creatie: genieten van het landschap, pelgrimages rond Jorwert, ontmoeting en
studie, verzorgde en eenvoudige liturgie.
4. We verbinden ons bewust met de context van Fryslân qua taal, cultuur en
geschiedenis. Onze eigenheid wordt begrensd door onze gastvrijheid. Iedereen is van
harte welkom.

Fase 1
Voorzieningen
We kiezen ervoor om in de beginsituatie aan te sluiten bij de voorzieningen en
mogelijkheden die de gemeente Westerwert en het dorp Jorwert bieden.
-

-

-

De kerk van Jorwert dient als uitgangspunt voor de activiteiten van Nijkleaster.
Daartoe is in overleg met de plaatselijke commissie en de Stichting Alde Fryske
Tsjerken een plan opgesteld. Onze wens is om de ‘foar-tsjerke’ (voor-kerk: aparte
ruimte los van de kerkzaal) om te bouwen tot een beter te gebruiken en te verwarmen
(spirituele) uitvalsbasis. Beneden een ontvangstruimte met keuken en toilet
faciliteiten. Maar tevens een plek van ontmoeting en vergadering (met een grote
‘keukentafel’). Op een aan te brengen bovenverdieping zou een Nijkleasterwerkkamer en groepsruimte aangelegd kunnen worden. Goede elektrische,
verwarmings- en communicatievoorzieningen zijn noodzakelijk.
Voor alle catering die uitgaat boven koffie/thee en eenvoudige broodmaaltijden wordt
een beroep gedaan op het café van Jorwert (Het Wapen van Baarderadeel)
Voor meerdere groepsfaciliteiten wordt een beroep gedaan op het café en/of het
dorpshuis ‘Ons Huis’ in Jorwert.
Voor de predikant is (tijdelijke) huisvesting geregeld. Er is een pastorie aangekocht
aan de Ewerwert 5, 9023 AV te Jorwert. De pastorie krijgt een aanbouw i.v.m. het
ontbreken van een werkkamer.
De aan te stellen netwerker kan o.a. de werkkamer in de kerk gebruiken als
uitvalsbasis.

Voorlopig werkplan
In de eerste fase zal een begin gemaakt worden met een veelheid aan activiteiten die in de
volgende fases tot wasdom moeten komen.
-

De eerste maanden staan voor kwartier maken, oriëntatie, kennismaking.
Werving van de netwerker. Opstellen werkplan voor de netwerker.
Aansluiten bij bestaande structuren zoals pastoraat en zondagse eredienst.
Vast programma voor ouderen in Nij Dekema (zorgcentrum in Weidum).
Vast programma voor jongeren.
Elke woensdagmorgen Nijkleaster programma (9.30 – 13.00):
Ochtendgebed, koffie, pelgrimage rond Jorwert, maaltijd.
Ontwikkelen website, pr-programma en sociale media.
Ontwikkelen van een fondsenwervingsprogramma.
Werving van vrijwilligers.
Ontwikkelen van Nijkleaster-bijeenkomsten (vooral in de weekeinden).
Naast kerkenraad (tsjerkeried) wordt een kloosterraad (kleasterried) benoemd (zie
hiervoor het organigram).

Fase 2
Voorzieningen
Uit het bovenstaande blijkt dat we in de eerste fasen niet over een eigen accommodatie
beschikken. Een overnachting in Nijkleaster zelf behoort nog niet tot de mogelijkheden.
Natuurlijk kan men elders onderdak zoeken. Zie hiervoor het Plan Nijkleaster 2012-2019.
(bv. Gerbrandy State te Boazum, Het Weidumerhout te Weidum (hotel + camping),
Oenemanstate te Wytgaard, B&B Lyts Kanaän te Mantgum etc.).
In de tweede ontwikkelingsfase ontstaat er behoefte aan een overnachtings accommodatie
voor vrijwilligers en gasten. Deze vrijwilligers helpen mee in het ontwikkelen van de
genoemde activiteiten in fase 1. Wanneer zij op afstand van Jorwert wonen, zal de
mogelijkheid geboden moeten worden tot overnachting. Voor gasten die een 2 daags
programma volgen zal gezocht worden naar overnachtingsmogelijkheden. Het gaat hierbij
dus om een overgangsfase. Het is nog geen klooster-gemeenschap, maar deze tijdelijke vorm
van accommodatie vormt wel een voorfase en oefenplek voor de uiteindelijke gemeenschap.
Voorlopig werkplan
In fase twee worden alle activiteiten uit fase 1 geëvalueerd en verder ontwikkeld, met name
de dagstructuur van de gemeenschap, het ontwikkelen van de organisatie, het ontwikkelen
van bijeenkomsten en de fondsenwerving. Er wordt toegewerkt naar fase 3, vooral ook wat
de financiën betreft.

Fase 3
Voorzieningen
Fase 3 begint bij de aankoop van een pand, dat geschikt gemaakt kan worden tot ‘klooster’,
bij voorkeur een ‘boerderij + erf’.
- De kloosterpand wordt verder aangepast aan de behoeften van Nijkleaster, inclusief
kamers voor vrijwilligers.
- Gasten overnachten in deze fase ook nog voornamelijk in de omgeving.
- Het deel van het kloosterpand wordt bewoonbaar gemaakt voor de predikant, die
vervolgens het pand betrekt.
- Plannen worden ontwikkeld voor de invulling het erf.
- Kerk en café blijven belangrijk voor Nijkleaster. Er wordt nu meer en meer gestalte
gegeven aan de drieslag: klooster-kerk-kroeg.
Voorlopig werkplan
In deze fase kan begonnen worden met het gemeenschapleven in Nijkleaster.
- Opnieuw worden de activiteiten uit fase 1 en 2 geëvalueerd en (indien wenselijk)
gecontinueerd en verder ontwikkeld.
- Er worden (thema)weken en weekenden aangeboden voor gasten.
- Tijdens deze weken wordt verder gewerkt volgens het ritme van de dagen en weken
(zie het ideaalschema hieronder).
- De kloosterpand functioneert tevens als pastorie.
- Er wordt verder nagedacht over de kernwaarden en basisprincipes van Nijkleaster.
Een eerste ‘regel van Nijkleaster’ komt tot ontwikkeling.
- Niet alleen zijn gasten welkom voor themaweken en weekenden. We werken ook aan
een Nijkleasterbeweging van mensen die niet alleen gast of donateur, maar lid
worden van de Nijkleasterbeweging.
- Steeds weer wordt de relatie tussen Westerwert en Nijkleaster geëvalueerd.
Fase 4
Deze fase begint wanneer Nijkleaster eigen verblijfsaccommodatie nodig heeft. Er worden
kamers gebouwd op het erf volgens de in fase 3 gemaakte plannen. Bij wijze van
brainstormen kan aan de volgende schematische opzet gedacht worden. De twee ‘longhouses’
zijn schuurhuizen ingericht met kamers die zicht hebben op de buitenwereld en aan de
binnenkant geschakeld zijn door een doorlopende veranda. Binnen ontstaat een kloostertuin,
afgeschermd voor de wind.

(NB. Bij de bovenstaande fasering is niet bij voorbaat duidelijk of het zal verlopen volgens de
termijnen die genoemd worden in het ‘Plan Nijkleaster 2012-2019’. In de ideaaltypische
situatie vallen fase 1en 2 samen met de korte termijn, fase 3 met de middellange termijn en
fase 4 met de lange termijn).

Schematische overzicht van het Nijkleaster erf (fase 3 en 4)
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Bijlage:

(een mogelijk) Dagprogramma van Nijkleaster
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