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Belangstelling voor opening Nijkleaster Jorwert overweldigend
Het is niet erg dat de kerk niet meer het centrum van de maatschappij is, als er langs de weg maar kerken zijn
zonder hangslot. Plaatsen waar mensen hun stress en spanning kwijt kunnen, aldus Pieter Versloot bij de
opening van Nijkleaster in Jorwert.

Ruurd Walinga
Jorwert | Een plek waar het dagelijkse leven in en bij de kerk wordt gebracht. Zo’n plek wil Nijkleaster
zijn, sprak Pieter Versloot, begeleider gemeentestichtingsprojecten van de PKN, gistermiddag in de
kerk van Jorwert. De eeuwenoude kerk barstte zowat uit zijn voegen, zoveel mensen waren naar de
opening van het nieuwe protestantse klooster gekomen. Voor tientallen mensen was er dan ook geen
plaats; zij keerden enigszins teleurgesteld maar wel met begrip huiswaarts.
Ds. Hinne Wagenaar schat dat er zo’n driehonderd bezoekers waren. De zo’n 250 zitplaatsen in de
kerk waren allemaal bezet. Bezoekers stonden tot in de hal en de voorkerk ,,en overal waar nog een
hoekje over was”. Wagenaar is blij met de grote belangstelling voor het nieuwe protestantse
monastieke project. ,,Het gaat niet om de aantallen, maar dit was wel overweldigend.”
De kleasterkuier, die ’s middags om één uur vertrok, bracht al een grote menigte wandelaars naar
Jorwert. Terwijl de organisatie op vijftien mensen had gerekend, meldden zich 75 belangstellenden
voor de meditatieve wandeling naar Leons. Nog eens zeventig mensen woonden de workshop
kleastersang bij en de uitleg bij de kleastertafel werd gevolgd door veertig bezoekers.
Drek
Een van de wandelaars was Douwe Wijbenga uit Sint Jacobiparochie. In zijn zondagse kleren was hij
met zijn echtgenote naar Jorwert getogen om mee te lopen. Dat hij dwars door de landerijen naar
Leons zou moeten lopen en weer terug had hij niet gedacht. ,,Ik ben gewoon met mijn schoenen door
het land gelopen. Ze zitten onder de drek net als mijn broek, maar de wasmachine maakt het wel weer
schoon”, reageert de Bildtker nuchter. Om half drie zit hij met een bak koffie klaar in de kerk om de
openingsplechtigheid mee te maken. ,,Als kuieraars hebben we gelukkig gereserveerde plaatsen
gekregen.”
Een half uur voor aanvang van de opening van Nijkleaster is de Radboudkerk al bomvol. Dat levert
wat stress op bij de organisatie. Moet dan iedereen maar teruggestuurd worden? Er zit niks anders op.
Sommigen komen de bestuursleden nog feliciteren en verlaten daarna de kerk weer. Harry Kaspers,
voorzitter van de protestantse gemeente Westerwert (Jorwert, Bears, Weidum en Jellum) doet de
ramen van de kerk open voor wat frisse lucht. ,,Normaal hawwe wy mar sa’n goed tweintich man oer
de flier”, zegt hij.
Rond drie uur zegt Sietske Visser, secretaris van Nijkleaster, de belangstelling ,,overweldigend” te
vinden. ,,Om in kloostertermen te zeggen: om stil van te worden.” Er klinkt gelach. Vervolgens
memoreert Kleaster-voorzitter Henk Kroes dat het een ,,histoaryske dei” is.
Dan komen acht hardlopers de kerk in met het kloostervuur. Ze zijn ’s ochtends vertrokken bij de
kloosterboerderij van Oldeclooster bij Hartwerd. Vertegenwoordigers van de rooms-katholieke
parochie van Bolsward en van de protestantse gemeente van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum hebben
het vuur ontstoken. Vervolgens is het via een halve marathonestafette via Tirns (klooster Thabor) en
Scharnegoutum (Nijeklooster) naar Jorwert gebracht in een stormlantaarn.
Voordat ds. Hinne Wagenaar aan zijn preek begint zijn er fraaie liederen gezongen van onder meer
Eppie Dam en Hindrik van der Meer (Hûs om stil te wurden), ondersteund door het Kwartettekoor en
een ad-hoc koor onder leiding van Hindrik van der Meer.
Doorbraak
Wagenaar noemt Nijkleaster ,,een doorbraak in een tijd van crisis en somberheid in het denken over
kerk en maatschappij. Een opening in het zoeken van een klooster als een dijk die bescherming biedt
tegen de bedreigingen van vandaag de dag. Een opening in het protestantse denken over kerk-zijn,

niet alleen gericht op de lokale, territoriale gemeente. Een opening naar kerk en klooster-zijn in de
eigen context”.
De preek gaat over de doofstomme man die genezen wordt in Marcus 7 vers 31-37: Effata: ga open.
Wagenaar: ,,Wij willen als Nijkleaster een plek bieden waar mensen de ruimte krijgen om even apart
te staan of te gaan. Een ruimte bieden los van de menigte. Waar je je terug kunt trekken en kunt
vragen aangeraakt te worden door God. In Nijkleaster hopen we die ruimte te faciliteren; om mens te
zijn, om een mens te worden die kan horen en woorden met wijsheid kan spreken. Voorbij de
doofheid, de stomheid, de berusting van het alledaagse.”

