
 

PERSBERICHT 
 

Nijkleaster komt in boerderij buiten Jorwert 
 

JORWERT - Een nieuw klooster in de omgeving van Jorwert. Nijkleaster hoopt dat deze droom tot 
werkelijkheid zal worden op Westerhûs, een boerderij op een kilometer afstand van Jorwert, midden in de 
weilanden tussen Jorwert, Hilaard en Bears in. Met de eigenaar is een principe-overeenstemming tot koop 
bereikt, afhankelijk van de vergunningen en de financiering. De stukken voor de bestemmingsprocedure 
zijn ingediend bij Burgemeester &Wethouders van de gemeente Littenseradiel en zullen in september 
besproken worden in de gemeenteraad.  
 
Een pleisterplaats voor pelgrims onderweg. Een schuilplaats voor gasten van velerlei snit. Een plek van 
stilte, bezinning en verbinding. Naast Kerk en Kroeg een Kloostergebouw, waar nieuwe kloosterlingen 
kunnen wonen en werken. Dát is de droom van de Stifting Nijkleaster. 
 
Volgens de plannen, ontwikkeld in samenwerking met bureau voor landschapsarchitectuur Noordpeil 
(Sneek) en architectenbureau Kijlstra-Brouwer (Beetsterzwaag) zal de monumentale kop-hals-
rompboerderij worden gerestaureerd en geschikt gemaakt worden voor het werk van Nijkleaster. In de 
plannen is plek gemaakt voor 12 gastenkamers. Ook komt er een Kleasterhûs voor de 12 permanente 

bewoners, die het werk van Nijkleaster zullen ‘dragen’. In de afgelopen maanden is druk gewerkt aan de 
tekeningen voor het nieuwe kloostergebouw en het kloostererf. In de komende periode zal verder 
gewerkt worden aan de detaillering.  
 
Pioniersplek  
Nijkleaster, een van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is in 2012 begonnen op 
initiatief van ds. Hinne Wagenaar en zijn vrouw Sietske Visser. Nijkleaster werkt aan persoonlijke, 
kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing in Fryslân. Uitvalsbasis is (en blijft) de Radboudkerk in 
Jorwert. Vanuit daar worden activiteiten georganiseerd onder de trits ‘stilte, bezinning en verbinding’. 
Er bestaat veel belangstelling voor dit nieuwe, protestantse klooster. 
 
Vanaf het begin was het de bedoeling dat er een fysiek klooster gebouwd of verbouwd zou worden in de 
omgeving van Jorwert. Na lang zoeken is daarvoor de locatie ‘Westerhûs’ voor uitgekozen. Deze locatie 
is om meerdere redenen bijzonder. Het ligt middenin een gebied met een agrarische natuurfunctie en 
heeft een rijke geschiedenis. Aangenomen wordt dat op deze plek in de dertiende eeuw een 
vrouwenklooster heeft gestaan. Voor Nijkleaster is dit de ideale plek voor een nieuwe kloosterstichting. 
Deze oeroude plek met afgegraven terp, dit vergeten verhaal en deze in het landschap verloren heilige 
plek wacht als het ware op een revitalisatie, op herstel, om zelf weer op te ademen en tot leven gewekt 
te worden. In het Fries: ‘Dit ferlitten en ferjitten stee wachtet op in nij kleaster mei in nije mienskip fan 
minsken dy’t rjocht dogge oan it ‘bidden en werken’ fan ferline, hjoed en takomst.’ 



 

 
Bidboek 
De bestemmingsplanprocedure is een belangrijke stap. Daarnaast is voor de realisering van het 
kloostercomplex veel geld nodig. Gebouw en grond moeten aangekocht, verbouwd en ingericht worden. 
Er moet aan veel aspecten gedacht worden, gezien de monumentale en archeologische aard van gebouw 
en grond. Er moet plek komen voor een vaste gemeenschap én voor gasten. Er zal gewerkt worden aan 
de inrichting van erf en tuin.  
 
De Stifting Nijkleaster gaat in het komende jaar op zoek naar participanten die financieel willen 

deelnemen in Westerhûs. Nijkleaster kan en wíl de Westerhûs-locatie niet alleen aankopen en 
ombouwen tot een klooster. Zij wil die doelstelling juist samen met anderen bereiken en daarom 
partners vinden met wie de kloostergemeenschap een levende relatie kan aangaan. Deze plannen 
worden nader uitgewerkt in een Bidboek dat op de Nijkleasterjierdei op 29 oktober zal worden 
gepresenteerd. 
 
Planning 
Nijkleaster hoopt in 2019 te beginnen met het daadwerkelijk verbouwen en bouwen op de locatie 
Westerhûs. Dit hangt onder meer af van bestuurlijke procedures, de sanering van het erf en de 
beschikbare financiën. 
 
--- 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE; Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Henk 

Kroes: 06-220 37966 of pionier-predikant ds. Hinne Wagenaar: 06-55564175 
 
Schetsen van het kleaster-gebouw zijn te downloaden op www.nijkleaster.nl/westerhus. Deze schetsen 
zijn vrij van rechten te gebruiken. De naamsvermelding staat bij de schetsen vermeld. 
 
 

 

http://www.nijkleaster.nl/westerhus

