Nijkleaster maakt droom waar in Jorwert


Ook de kloostergang zal een punt van rust worden. | beeld architectenbureau kijlstra brouwer en noordpeil
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Friesland krijgt een protestants klooster. Stichting Nijkleaster hoopt in 2019 te beginnen met de verbouwing van een monumentale
boerderij onder de rook van Jorwert.
 Jorwert

Een droom wordt werkelijkheid. Dominee Hinne Wagenaar probeert zijn enthousiasme wat te temperen. ‘De gebouwen zijn niet leidend, dat is
onze missie.’ Hij slaagt maar matig in die poging, want zijn stem verraadt blijdschap en opluchting, nu de kogel door de kerk is. Het klooster
komt op een plaats waar nu tussen de bomen een vervallen boerderij staat. Deze wordt verbouwd tot kloostercomplex. Vanmiddag is deze
locatie het decor van een persconferentie waarin Stichting Nijkleaster de komst van het open protestants klooster aankondigt. ‘Een open
klooster omdat we positief staan tegenover verschillende tradities’, licht Wagenaar toe. Het klooster krijgt de naam Westerhûs mee.
Met de eigenaar van de boerderij is een principeovereenstemming tot koop bereikt, een overeenkomst die definitief wordt op het moment dat de
financiering rond is en de gemeenteraad deze maand groen licht geeft. De stichting zoekt daarom nog organisaties die het project financieel
willen ondersteunen.
De droom leeft al langer. Aan het begin van deze eeuw vertrok Wagenaar naar Jorwert, als nieuwe dominee van de Protestantse Gemeente.
Inderdaad, naar het dorp waar God volgens Geert Mak al was verdwenen. Veel scheelde het inderdaad niet. Jorwert vormde samen met de
omliggende dorpen Bears, Jellum en Weidum de gemeente Westerwert. Totaal aantal kerkgangers: niet meer dan 25.
stilte en bezinning
Het zette Wagenaar en zijn vrouw Sitske Visser aan het denken. Hoe het christelijk geloof te behouden voor het Friese platteland? Langzaam
rijpte een plan in het hoofd van de predikant. Combineer het geloof met de rust van het platteland. De droom begon in 2008. Het bestuur van
Stichting Nijkleaster kwam voor de eerste keer bij elkaar, onder leiding van Wagenaar. Het doel: een klooster stichten voor mensen die God
zoeken, in de rust van het Friese platteland. In 2012 verbond de Protestantse Kerk in Nederland zich aan het project en werd Nijkleaster
aangewezen als officiële pioniersplek. Een fysiek klooster was niet het eerste doel van Wagenaar, dat was de droom. Het creëren van een
plaats voor mensen die zich even willen terugtrekken om op adem te komen, behoorde wel tot de directe mogelijkheden.
Net als het zoeken van nieuwe wegen om het evangelie door te geven. Door vanuit de Radboudkerk in Jorwert activiteiten te organiseren die in
het kader staan van ‘stilte, bezinning en verbinding’. Elke week is er daarom een ‘Kleaster kuier’, een pelgrimage, voorafgegaan door gebeden in
de kerk. Vaak vinden er bezinningsdagen plaats. Elke maand is er een ‘Kleaster miel’, een maaltijd waarbij God- en rustzoekers elkaar
ontmoeten. De droom van een echt klooster bleef. Als uitvalsbasis waar gasten langer kunnen verblijven.
De plaats is nu gevonden, op een kilometer afstand van Jorwert. In 2019 wordt, mits de gemeenteraad toestemming geeft, begonnen met de
verbouwing van de boerderij. Het rijksmonument verandert in een verblijf voor twaalf gasten. Daarnaast komt er een verblijf voor de twaalf
permanente bewoners. Dat zijn zowel mannen, vrouwen als kinderen, vertelt Wagenaar. De plaats is niet willekeurig gekozen, maar ademt
volgens Wagenaar historie. Reden: een voormalig vrouwenklooster uit de dertiende eeuw en een afgegraven terp. ‘Een verloren gegane heilige
plaats die erop wacht om weer wakker te worden gekust.’ <
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