
Van onze verslaggever
Sander van Walsum

jorwerd Het zou verleidelijk zijn
omtezeggendatGodtochnietuit Jor-
werd is verdwenen, of datHij er is te-
ruggekeerd omdat de kerk er weer
dienstdoetalsplaatsvangebedenbe-
zinning. Maar dat zou predikant
HinneWagenaar (52) iets te veel rie-
kennaargrootspraak.

Zeker: het eeuwenoude kerkje dat
model staat voor de ontzieling van
het platteland zoals Geert Mak die
heeftopgetekendinHoeGodverdween
uit Jorwerd, heeftweer een spirituele
bestemming. Wagenaar heeft zelfs
vergevorderdeplannenvoordevesti-
gingvaneen ‘protestantsklooster’ in
Jorwerd, dat iets zalweghebben van
‘bezinningsplaatsen’ als Taizé in
Frankrijk of het Schotse eiland Iona.
Maar daarmee is Jorwerd (Jorwert in
het Fries) noggeen centrumvan een
religieuze of spirituele revival, zegt
Wagenaar. Hij wil alleen op nieuwe
manieren voorzien in de behoeften
van‘deongeneeslijkreligieuzemens’,
zoals de Duitse theologe Dorothee
Söllehemnoemde.Hijbiedt een ‘apk
voor de menselijke ziel’ aan. Dat hij
dat in Jorwerddoet, is toeval. Hij had
het ook elders in Nederland of – bij
voorkeur – Frieslandkunnendoen.
Een gelukkig toeval is het wel dat

hij en zijn vrouw Sietske Visser hun

ideeënovereennieuwgeloofslevenin
Jorwerd konden beproeven. Het
kerkje, dat in zijn huidige vorm al
bijnaduizend jaaroud is,was vrijwel
in onbruik geraakt als gebedshuis.
Uiteindelijkkwamernogslechtseen-
maal per drie weken een kleumend
groepje gelovigen bijeen.Wagenaar
werd in 2012 binnengehaald als de
mandie een doorstartmogelijk zou
kunnenmaken. Hij is predikant van
de bestaande (protestantse) ge-
meente,maar biedt ookbezinnings-
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“Muziek
was goed
voor zijn
revalidatie”
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Advertentie

HoeGodvoorzichtig

Inhet FriesedorpdatGeert Maktotmodelmaaktevoor
deontzielingvanhetplatteland,werktpredikant
HinneWagenaaraaneennieuwe ‘tijdelijke
gemeenschapvan leven,biddeneneten’.

Hinne Wagenaar (staand) praat met de deelnemers aan de ‘kleaster-
kuier’ op woensdagochtend.

Reportage Geloofsleven in Nijkleaster

Wagenaar biedt
– toevallig hier –
een ‘apk voor de
menselijke ziel’ aan

Predikant Hinne Wagenaar maakt met een groep geïnteresseerden de wekelijkse kloosterwandeling door

InGlasgowzijnzesmensenomge-
komentoeneenvuilniswagen in-
reedopwinkelendpubliek.Dat
melddenBritsemediamaandag.
Ookzijner zekerzevenzwaarge-
wonden.Rond15.30uurreedde
vuilniswagendemensenaan in
het centrumvandegrootste stad
vanSchotland,waarveelmensen
hunkerstinkopendeden.Dewa-
genreeddestoepopenschepte
voetgangers.Hetgevaarte ramde
uiteindelijkdegevel vanhetMil-
lenniumHotel.Depolitieheeft
geenaanwijzingendater sprake
is vaneenaanslag. Eenooggetui-
genverslagwijst eerderopeenon-
geluk.Deooggetuigeheeftgezien
hoedebestuurder ineengezakt
overhet stuurhing. Indemedia
wordtdaaromgespeculeerdover
eenhartaanval. ANP

Glasgow

Vuilniswagenrijdt in
opmenigte:zesdoden

Twee IndonesiërshebbendeNe-
derlandse staatofficieel aanspra-
kelijkgesteldvoormartelingen
seksueelgeweld.Demisdrijvenge-
beurden in 1947en 1949, tijdensde
onafhankelijkheidsoorlogvan In-
donesië.De slachtoffers zijnhoog-
bejaard.Omdieredenwilhunad-
vocaat LiesbethZegvelddestaat
sneldagvaardenenschadevergoe-
dingeisen.Nederlandsemilitai-
rendiendende JavaanYasman
elektrische schokkentoeenon-
derwierpenhemaanwaterboar-
dingomheminformatie teont-
lokken. De inmiddels85-jarige
vrouwTreminiwerdbij zuive-
ringsactiesdoormeerderemili-
tairenachterelkaarverkracht.
Beide slachtoffers zijndoordeon-
rechtmatigedaadvandemilitai-
renblijvendbeschadigd.

Indonesiërs

Staataansprakelijk
gesteldvoormarteling


