
Nijkleaster wil er graag een boerderij bij

Nijkleaster, de pioniersplek in de Protestantse Kerk bij het Friese Jorwert, heeft een
monumentale boerderij aangekocht met het oog op de stichting van een nieuw klooster
in 2020. De voorlopige plannen zijn gepresenteerd, er komt een nieuwe fase aan.

tekst Lodewijk Born, beeld Nijkleaster
In oktober 2012 begon Nijkleaster in Jorwert, als
een van de eerste pioniersplekken in de Protes-
tantse Kerk. Geworteld in een bestaande geloofsge-
meenschap: de protestantse Gemeente Westerwert
ontstond Nijkleaster, inmiddels een begrip in de
regio en daarbuiten.
Van individuele gelovigen en zinzoekers tot zaken-
lieden uit de regio en een keur aan PKN-gemeen-
ten, die er een programma op maat volgden: steeds
meer mensen weten Nijkleaster te vinden. 
Nijkleaster wil als open klooster gastvrijheid bie-
den aan mannen en vrouwen van diverse kerken
en tradities, aldus de missie en visie zoals die om-
schreven staat in het jaarverslag 2016. Het pio-
niers-echtpaar Hinne Wagenaar en Sietske Visser
is vanaf het begin betrokken bij Nijkleaster. In de
zomer van 2016 kwam daar uitbreiding bij en werd
Saskia Leene aangesteld als kleaster-pastor. 
Stichting Nijkleaster heeft altijd de droom gehad
om een nieuw klooster te stichten, en de aankoop
van een oude boerderij op loopafstand van de kerk
is daarom een belangrijke stap. 
De boerderij ligt midden in de weilanden tussen
Jorwert, Hilaard en Bears. Na het overlijden van de
boer die er woonde kwam de locatie in beeld. Het
gaat om een sterk vervallen monumentale boerde-
rij die tot voor anderhalf jaar nog in bedrijf was. 
Nijkleaster krijgt met deze boerderij It Westerhûs
in Hilaard nu met een eigen pand waarin men nog
meer activiteiten kan aanbieden op het terrein van
‘stilte, bezinning en verbinding’. De locatie ligt op
loopafstand van Jorwert. 
Voor dat gebouw een klooster kan worden, zal het
grondig verbouwd en uitgebreid moeten worden.
De eerste fase van het Nijkleaster Westerhûs be-
staat uit het realiseren van de Kleasterboerderij,
Kleaster-kamers en een Kleasterhûs (voor vaste be-
woners) met basisvoorzieningen voor energie, in-
frastructuur en bijgebouwen. Voor deze fase is een
investering geraamd op een bedrag tussen de 3,5
en 4 miljoen euro, aldus het concept-ontwikke-
lingsplan dat 31 augustus werd gepresenteerd.
In een Bidboek dat op de Nijkleasterdei op 29 ok-
tober gepresenteerd wordt in Jorwert, treedt het
bestuur met een preciezer bedrag naar buiten.
De stichting zoekt het komende jaar sponsors, be-
drijven, parochies, kerken, individuen die het ini-
tiatief willen steunen. Ook worden reguliere
subsidiestichtingen benaderd, en er komt een lan-
delijke geldwervingsactie. Als alles volgens plan
verloopt, kan in juli 2019 begonnen worden met
de gedeeltelijke sloop en in oktober van dat jaar
met de verbouw van de boerderij.
In 2020 kunnen dan de eerste gasten worden ont-
vangen. In de afgelopen anderhalf jaar is in stilte
gewerkt aan de plannen. “Er werd ons heel vaak
naar gevraagd door onze achterban en we zijn blij
dat we nu naar buiten kunnen treden”, aldus Wa-
genaar. De stukken voor een bestemmingsproce-
dure zijn ingediend bij B&W van de gemeente
Littenseradiel en worden op 25 september bespro-
ken in de gemeenteraad.
Als er groen licht komt, kan een bureau aan de
slag met een bestemmingsplanwijziging. Het bu-

reau voor landschapsarchitecteur Noordpeil en ar-
chitectenbureau Kijlstra-Brouwer hebben plannen
gemaakt voor hoe het er straks allemaal uit moet
zien. Daarin is plaats ingeruimd voor twaalf gas-
tenkamers.
Ook komt er een Kleasterhûs voor twaalf perma-
nente bewoners, die het werk van Nijkleaster zul-
len dragen. “Een communiteit, geen commune”,
aldus Wagenaar. Er zijn al gesprekken gaande met
zo’n vijftien personen die wel zouden willen intre-
den. Dat is een divers gezelschap van alleengaan-
den, echtparen zonder kinderen en twee
echtparen met kinderen.
Op de nieuwe locatie kunnen kloostergasten straks
een weekend of week verblijven. De Radboudkerk
in Jorwert blijft nadrukkelijk “de tempel waar het
reguliere werk zal worden voortgezet”.

Vrouwenklooster
Op het terrein is ook voorzien in de mogelijkheid
voor een kapel, ruimte voor bijgebouwen, dieren
(kippen en schapen) en een atelierruimte.
Het plan legt de verbinding het verleden - vlak bij
de aangekochte boerderij zou in de 13e eeuw al
een vrouwenklooster hebben gestaan - maar ook
met het heden. Bijvoorbeeld als het gaat om duur-
zaamheid: het Kleasterhuis zou energieneutraal
moeten worden. Het dak op de schuur moet voor
een groot deel worden vernieuwd. De huidige
loopstal wordt verwijderd.
Voor een kloostergevoel krijgt de boerderij met de
verbouwing ook een kloostergang. Die verbindt
straks verschillende patiotuinen, een appelhof,
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Er moet nog heel wat gebeuren voor de boerderij is verbouwd en voldoet aan de eisen.

een kruidentuin en een moestuin waar eigen voed-
sel zal worden verbouwd. Wat nu de schuur is, is
straks een grote groepsruimte voor activiteiten als
de ochtend- en avondgebeden. Ook kunnen de
vaste bewoners er gezamenlijk met de gasten die
in het klooster verblijven eten. 
Wagenaar voegt eraan toe dat de vaste bewoners
natuurlijk ook kunnen eten in hun eigen woonge-
deelte, het Kleasterhûs.

Samen delen
Het leven van de vaste bewoners zal zoveel moge-
lijk aansluiten bij het ‘samen delen’ zoals in Han-
delingen 2 beschreven staat. “Er zal niet in elke
kloosterunit een wasmachine staan.” Wagenaar
hoopt dat er deels zal worden geleefd van wat op
het kloostererf groeit en verbouwd wordt en “met
eieren, melk en kaas” van de dieren die er gehou-
den gaan worden. Ook zou het kunnen dat er een
eigen product ontwikkeld wordt, maar klooster-
bier wordt het in ieder geval niet, verklapt hij.
Het is duidelijk dat er een nieuwe fase komt voor
Nijkleaster. Een betaalde zakelijk leider zal aan het
nieuwe project leiding geven. Er zullen ook ander-
soortige vrijwilligers nodig zijn. Bijvoorbeeld tuin-
liefhebbers die het erf voor langere tijd onder hun
hoede nemen. Er wordt in de plannen ook gespro-
ken over een ruimte voor vier vrijwilligers die zich
voor langere tijd aan Nijkleaster willen verbinden. 
Wat in elk geval moet blijven is het DNA van Nij-
kleaster: stilte, verbinding, bezinning. “Een ge-
bouw dient onze missie en niet andersom”, aldus
Wagenaar.
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