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In gesprek sinds 7 sept 2009. Toen kwam een delegatie van de stichting Nijkleaster op de  
kerkenraadsvergadering Westerwert, bestaande uit de dorpen Jellum/Bears/Weidum/Jorwert, om  
uitleg te geven over het doel van Nijkleaster. Op 9 juli 2012 was ds. Hinne Wagenaar voor het eerst  
op onze kerkenraadsvergadering, nadat hij op 1 juli was verbonden aan onze gemeente. 
 
Westerwert en Nijkleaster waren een verbinding met elkaar aangegaan. Een verbinding waar  
Westerwert en Nijkleaster sterker zijn uitgekomen. Er is weer toekomst en enthousiasme. 
Nijkleaster is zichtbaar niet alleen in Friesland en Nederland maar soms ver daarbuiten gezien de  
bezoeken uit Amerika en Nieuw-Zeeland. Toen Mantgum geen predikant meer had, hebben we  
gesproken over samen werken, samen bouwen aan een nieuwe kerkelijke toekomst. Ook Mantgum  
was geraakt door de manier waarop Nijkleaster nieuwe wegen zoekt qua vorm en inhoud van het  
kerkelijk leven. Vanaf 7 november 2016 hebben Mantgum en Westerwert samen vergaderd. Een  
samenwerking tot ieders tevredenheid. Het doel was fusie. Dat wilden wij stapsgewijs bereiken.  
Gekscherend zeiden wij… eerst verkering… dan verloven… en dan trouwen. Een iet wat oubollige  
typering. Dat bleek. Wij wilden sneller. Het klikte, we hebben mooie kerkdiensten, enthousiaste  
mensen. Binnen 2 jaar hebben wij de conclusie getrokken… It giet oan… In overleg met de  
gemeente heeft de kerkenraad Westerwert/Mantgum-Skillaard op 1oktober jl. besloten om over te  
gaan tot een totale fusie. Dit gezamenlijk verder gaan betekent inclusief Nijkleaster. Deze snelle  
fusie kan omdat we met elkaar samen met Nijkleaster vorm willen geven aan de kerk van de  
toekomst. Fusie Mantgum/Westerwert zal niet moeilijk zijn. Maar hoe Nijkleaster hierin past  
zowel, financieel, bestuurlijk als organisatorisch wordt door een taakgroep uitgezocht met behulp  
van de landelijke PKN. Wij hopen als Westerwert, Mantgum en Nijkleaster een parel te zijn in het  
spirituele, kerkelijk landschap. Wij zijn en blijven in gesprek  …..hopelijk straks samen met andere  
kerkelijke gemeenten. 
 
Jeltje Koopman. 
 

 


