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Inleiding voorzitter
Vorig jaar hebben we hier ons Bidboek gepresenteerd, hebben we de bijbehorende film
vertoond en zijn we samen naar het Westerhûs gewandeld. Dat was voor een aantal mensen
een bijzondere confrontatie: Zo van: “Jullie durven wel. Wat moet hier veel gebeuren”. Dit
soort reacties krijgen we ook wanneer we de film elders vertonen. Maar voor ons is het een
fantastische plek. Er moet inderdaad heel veel gebeuren, maar dat geeft ook alle
mogelijkheden om onze wensen te realiseren.
Op het gebied van de ruimtelijke ordening moet nog wel het een en ander worden geregeld.
De gemeenteraad van Littenseradiel heeft al groen licht gegeven, maar om verder te kunnen
moest ook de provincie nog toestemming verlenen, maar ook dat is gelukt. De gemeente
Leeuwarden kan nu vooruit en het is de bedoeling dat het voor-ontwerp bestemmingsplan
komende maand ter visie wordt gelegd.
Het Bidboek was voor ons ook de start van de campagne voor de geldwerving. Er is heel veel
voorbereidend werk gedaan, er zijn brieven geschreven, er is overleg geweest met
overheden en instanties, we hebben met kerkenraden gesproken en inleidingen gehouden
op gemeenteavonden. Inmiddels hebben we een heel grote stap kunnen maken.
Van de € 4,7 miljoen die we nodig hebben, kunnen we op dit moment rekenen op € 3,2
miljoen, dat is 2/3 van het totaal. Voor de 1,5 miljoen die nog ontbreekt zullen we nog
diverse acties voeren en daarmee hopen we € 600.000 op te halen. Voor de rest doen we
een beroep om de kerken in Fryslân om ons te helpen met een schenking of een lening. Bij
een lening denken we aan een bedrag van op z’n minst € 100.000, renteloos en
aflossingsvrij. Dat een groot bedrag is, maar wij durven dat te vragen omdat uit onderzoek
van de Protestantse Theologische Faculteit blijkt dat er heel veel geld op de banken van de
Protestantse kerken ligt te wachten zoals de onderzoeker zegt ( het gaat om € 151,7 miljoen
voor de 3 noordelijke provincies, cijfers uit 2011). Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen om
geld dat op bankrekeningen staat, niet om land of beleggingen. En mogelijk wordt zelfs over
een deel van dit geld op dit moment boeterente betaald. Er moet wel een kanttekening bij:
het is heel ongelijk verdeeld. Er zijn rijke gemeenten en gemeenten die moeite hebben om
rond te komen.
Wij roepen dan ook lokale kerken op om mee te helpen om nieuwe initiatieven te
ondersteunen. Laat ons met “dood” geld een levende kerk bouwen. Tijden veranderen,
mensen veranderen en kerken veranderen ook. Als het zo doorgaat houden we hier straks
een aantal gemeenten over die nog wel geld hebben, maar geen mensen. Zo ver moeten we
het toch niet laten komen.
Volgend jaar april moeten we besluiten over het al of niet doorgaan van ons project. De
eigenaar van de boerderij wil dan weten waar hij aan toe is. Het is ook goed om een datum
te stellen, maar het wordt nog wel heel spannend.
Ik vind het heel beschamend dat het geld hier zo de boeventoon voert, maar we kunnen er
nu eenmaal niet zonder. Maar gelukkig is er veel meer en daar gaat het om: de gasten overal

vandaan, de gemeente Westert en Mantgum die ons van harte steunen, de kleasterlingen
die zich met volle overtuiging voorbereiden op hun plaats in het klooster en alle andere
vrijwilligers. We hebben de Classis gevraagd om ons met een brief aan de kerken te
ondersteunen en dat verzoek hebben we ook aan de landelijke kerk gedaan.
Van de landelijke kerk kragen we deze week het volgende bericht en daar wil ik ook mee
afsluiten:
"Nijkleaster betekent veel voor de Protestantse Kerk. Allereerst voor de vele mensen uit
Fryslân, en van verder weg. Zij vinden er een plek om hun geloof te voeden. Daarnaast omdat
heel wat pioniersplekken zich door Nijkleaster laten inspireren: Nijkleaster vervult een rol als
aanjager van meer kerkelijke vernieuwing. En tenslotte omdat Nijkleaster via de media een
bijzondere rol vervult bij het zichtbaar maken hoe het christelijk geloof op nieuwe wijze vorm
kan krijgen binnen de Protestantse Kerk.
Nu ontstaat ook een nieuw perspectief: zou Nijkleaster gemeenten in de Classis Fryslân bij
het voortbestaan kunnen inspireren? Kunnen zo nieuwe perspectieven voor de toekomst
ontstaan op plekken waar dat eerder nauwelijks denkbaar was? Nijkleaster staat op een
cruciaal punt. Om duurzaam de toekomst in te kunnen gaan, is verbreding van het draagvlak
en de betrokkenheid bij Nijkleaster nodig. Het Westerhûs is hiervoor onmisbaar. De inzet is
en blijft dat Nijkleaster tot in lengte van jaren voor velen een plek van ontmoeting en
inspiratie zal zijn. Het is daarom dat we u van harte aanbevelen om Nijkleaster te steunen bij
de stap die ze nu willen zetten."
Henk Kroes

