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Nijkleaster als pleisterplaats bij Jorwert
Jorwert is de gedroomde loca-
tie voor het klooster Nijkleaster
dat een pleisterplaats wil zijn
voor mensen onderweg. Pel-
grims passeren het dorp letter-
lijk op het Jabikspaad naar San-
tiago de Compostela.

I n de Protestantse Gemeente Wes-
terwert is het plan op een gemeen-

teavond ontvouwd en omarmd: de
vestiging van Nijkleaster als plaats
,,waar mensen zich in alle rust kun-
nen terugtrekken om op adem te
komen’’. Sietske Visser uit Wirdum,
voorzitter van de stichting Nijkleaster
die op zoek was naar een gastvrije
kerkelijke gemeente: ,,We zien elkaar
zitten.’’

De kerkgemeenschap die de dor-

pen Bears, Jellum, Jorwert en Wei-
dum omvat, heeft de handen ineenge-
slagen met de stichting. Het komende
jaar zullen stichting en Protestantse
Gemeente op zoek gaan naar een
geschikt onderkomen in of nabij Jor-
wert en fondsen voor de komst van
het ‘klooster’. Midden volgend jaar is
het dan ,,go / no go’’, zegt Visser.

Twee jaar geleden maakten Visser
en haar man Hinne Wagenaar, predi-
kant, al hun droom bekend: Nijkleas-
ter als oase in een jachtige wereld, als
een geestelijk centrum waar mensen
welkom zijn om nieuwe inspiratie op
te doen. Het wil een plek zijn voor
bezinning, retraite en gesprek, studie
en werk, plezier en recreatie. Er is van
diverse kanten belangstelling, onder
meer van de Protestantse Kerk in
Nederland. ,,We hebben veel contac-
ten in het land. Maar wil je echt fond-
sen loskrijgen, en ik heb er alle ver-

trouwen in dat dat goed komt, dan
moet je met iets concreets komen’’,
aldus Visser.

De tijd is er rijp voor, gelooft ze.
,,De provincie maakt zich sterk voor
bezinningstoerisme en de kerken, die
met leegloop worden geconfronteerd,
hebben behoefte aan meer structuren
dan alleen het op zondagochtend
naar de kerk gaan.’’ En Jorwert of
directe omgeving sluit daar prachtig
bij aan. ,,Allereerst is het daar prach-
tig. En met name Jorwert spreekt aan
door het boek van Geert Mak, maar
het ligt ook aan het Jabikspaad, het
Friese begin van de pelgrimsroute
naar Santiago de Compostela. Dan
kan Jorwert een echte pleisterplaats
worden.’’

Er zal de komende maanden ge-
zocht worden naar een geschikte
locatie. ,,Een boerderij bijvoorbeeld.’’
Het plan is dan dat Visser en Wage-

naar met hun gezin Nijkleaster perma-
nent gaan bewonen en dat zij het hele
jaar door in die pleisterplaats voor
kortere of langere tijd gasten zullen
ontvangen.

Visser raakte zelf voor Nijkleaster
geïnspireerd door een bezoek dat ze
ooit in de Verenigde Staten bracht
aan Holden Village, een oecumenisch
retraitecentrum, waar ze enige maan-
den als vrijwilligster in de keuken
werkte. Wagenaar raakte begeesterd
door de Iona Community, op het
gelijknamige Schotse eiland. En na-
tuurlijk, zegt Visser, is daar ook nog
Taizé, het oecumenische klooster in
Frankrijk dat jaarlijks vele duizenden
bezoekers trekt.

Nijkleaster herinnert aan het oecu-
menisch jongerenklooster Lichtaard,
waar jongeren enige dagen verblijven
en onder meer werkten in de moes-
tuin. ,,Bij Nijkleaster moet je vooral

perma- aan een vormingscentrum denken.
Het kloosterkarakter zit ‘m vooral in
het dagelijks ritme van onder meer
gebed’’, legt Visser uit.

,,Nijkleaster wol in iepen sintrum
wêze, iepen nei de wrâld ta’’, meldt de
website van de stichting. Het wil
oecumenisch zijn, maar wortelt in de
protestantse traditie. ,,Manlju, froulju
en bern fan ferskate tsjerken en tra-
dysjes binne tige wolkom. Wy wolle
woartele wêze yn de eigen Fryske
kultuer en skiednis, én tagelyk iepen
stean foar de wrâldwide oekumene.’’

Het klooster is als aanvulling be-
doeld op de kerken. ,,Tagelyk wol
Nijkleaster beslist romte biede oan
minsken dy’t gjin plak (mear) fine yn
de besteande tsjerken, en fierders
oan eltse pelgrim fan hokker snit dan
ek.’’
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