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Jorwert | Het bestuur van de Classis
Fryslân van de Protestantse Kerk
heeft alle kerkenraden in Fryslân een
brief gestuurd met een aanbeveling
om het project Nijkleaster te steu-
nen. De pioniersplek Nijkleaster, be-
gonnen in 2009, werkt aan de realisa-
tie van een klooster op het terrein
van de monumentale boerderij Wes-
terhûs bij Hilaard.

In oktober 2017werd eenBIDboek
gepresenteerd en ging de fondsen-
werving van start. Vorige maand, op
de Jaardag in Jorwert, werd bekend
dat van de totale verwachte kosten
van 4,7 miljoen euro inmiddels 3,2
miljoen gedekt is. Ermoet nog ander-
half miljoen gefinancierd worden.
Daarvoor worden fondsen benaderd,
maar Nijkleaster hoopt ook nadruk-

kelijk op de steun vanuit de Friese
PKN-gemeenten.

Stichting Nijkleaster hoopt dat
kerkelijke gemeenten bereid zijn
900.000 euro bij te dragen. Dat kan in
de vorm van een schenking, maar
ook via een lening. Nijkleaster denkt
daarbij aan leningen van minimaal
100.000 euro, renteloos en aflossings-
vrij. Daarnaast is het mogelijk om
aan de Nijkleaster-beweging deel te
nemen als ‘stiper’ of als ‘freon’. De
Classis Fryslân wijst erop dat dit kan
als persoon maar ook als kerkelijke
gemeente. ‘Zo ontstaat er een bewe-
ging van Freonen die Nijkleaster met
elkaar dragen’.

Die vorm van participatie geldt
overigens niet voor de bouw en de
verbouw van het klooster maar voor
de exploitatie van het klooster als re-
traite- enbezinningscentrum. ‘Opde-
ze manier kunnen Nijkleaster en de
plaatselijke gemeenten over en weer
bijdragen aan kerkelijke en missio-
naire vernieuwing en verbreding in
de toekomst’.

Het dagelijks bestuur (breedmodera-
men) van de Classis Fryslân geeft nu
een duidelijk signaal af, en doet een
oproep. ‘Wij dagen de gemeenten in
Fryslân uit om met wellicht ‘dood’
geld wederom een levende kerk te
bouwen’. Het blijkt dat er wel enige
haast geboden is om dat te besluiten.
In april 2019 moet duidelijk zijn of
Nijkleasterde stapkanzetten tot aan-
koop, restauratie en nieuwbouw van
Westerhûs. ‘Zonder financiële zeker-
heid kan het project niet doorgaan’,
staat in de brief. Zowel het Classicale

College voor de Behandeling van Be-
heerszaken (CCBB) als Stichting Nij-
kleaster zullen de komende tijd be-
schikbaar zijn omgemeenten, indien
nodig, verder te helpen en te infor-
meren.

Gemeenteavonden
Voorzitter Henk Kroes van Stichting
Nijkleaster is blij met de brief, die
ookmet het bestuur van Classis Frys-
lân is besproken. Het Nijkleaster-be-
stuur is al langs tientallen Friese ge-
meenten geweest op gemeente-avon-
den en bij kerkenraden om over de
plannen bij Westerhûs te vertellen.
,,Dankrigenwy ekwol de fraach: hoe
sjocht de classis hjir nei? Mei dizze
brief is dat no dúdlik. Wy binne der
dan ek tige wiis mei.”

De steun die wordt gevraagd gaat
niet alleen om gemeenten binnen
Fryslân. Kroes benadrukt dat ook van
gemeentenbuitendeprovincie graag
financiële steun wordt ontvangen.
Hij is bijvoorbeeld ook naar Lelystad
en Rhenen geweest om daar presen-

taties te geven. Maar Nijkleaster
hoopt in een langere band met de
Friese gemeenten iets te kunnen be-
tekenen en dan is de afstand binnen
Fryslân een voordeel.

,,Wy binnemei alles bliid, oft it no
om in lytser of grutter bedrach giet.
Enwywitte allegear: fan in liening of
skinking fan 10.000 euro hawwe wy
mear nedich as fan in liening of skin-
king fan in ton. Tagelyk, der binnege-
meenten dy’t sa’n bedrach sa út it
festjebûs betelje kinne, wylst oaren
dat jild hielendal net hawwe.”

Ook Kroes hoopt dat met dit even-
tuele ‘dood geld’ – dat nu nog onge-
bruikt op de bankrekening van ker-
ken staat – te zorgen voornieuwelan.
,,Wy wolle dea jild libben meitsje.”

Onderzoeken, bijvoorbeeld in En-
geland, over kerkvernieuwing heb-
benuitgewezendat ernaast oudema-
nieren van geloven, nieuwe vormen
van geloof en spiritualiteit nodig
zijn. ,,Dat iswatwywolle. Nij fjoer en
passy. Dat wy as tsjerken en Nijkleas-
ter, elkoar dêr yn helpe kinne.”
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De presentatie van de plannen door Henk Kroes in augustus 2017 in de boerderij Westerhûs, waar het nieuwe klooster moet komen. Er is nog 1,5 miljoen nodig voor april 2019.
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O p bezoek op het Friese
platteland even buiten
Harlingen valt bij het

afscheid nemen een prachtig woord:
paddenuittreedpaadje.

Het komt zomaar boven drijven
in een kort gesprek over de veeroos-
ters nieuwe stijl op de boerenpaden
rondom het erf. De nieuwe roosters
bieden onfortuinlijke padden, kik-
kers en reptielen een tweede kans.
Vallen ze onverhoeds in het gat
onder de roosters, dan kunnen ze er
dankzij de ingegoten kikkertrap
weer uitklimmen en aan een wisse
dood ontsnappen. Voordat uitdro-

ging optreedt of de schaduw van
een reiger over de put valt. Ai…

Ik vind het een sympathieke
gedachte. Leef graag mee met de
natuur. Heb het op zich niet zo op
padden. Denk op de fiets naar huis
toch na of ergens een adventsge-
dachte te verbinden valt aan deze
leerzame middag. Ik meen dat Jo-
hannes de Doper hier niet ver weg is
met zijn boodschap dat het ook
anders kan (en moet).

Je kunt achteloos leven en aan-
dachtig leven. Voor het vaderland
weg of met de padden in de provin-
cie mee. Aan jezelf genoeg hebben

of mensen (en dieren) een tweede
kans geven, nietwaar? Ruimte
scheppen voor redding. De kikker-
trap. Je moet er maar op komen.

Het veerooster 2.0 begint me
steeds meer te bevallen, al reed ik
van de zomer nog een skeeler stuk
op een rooster in de dijk bij Hinde-
loopen. Mijn eerst vrije vlucht in
Fryslân. Ik kwam gelukkig met de
schrik vrij in de grasberm. Dat gun
je zo’n paddenviend ook.

Met de schrik vrijkomen. Nooit
beseft dat in die bakken om leven
en dood gestreden wordt. Om red-
ding uit de nood en bevrijding van
de dood. De weg omhoog duurt
altijd langer dan de weg naar bene-
den. Je raakt maar zo van de weg af
en van het rechte pad. Zie dan maar
weer eens terug te keren. Johannes

predikt: keer terug op de rechte
weg, het rechte pad. De padden
gaan u voor.

Dat laatste zei hij niet, maar zou
je wel aan het verhaal van advent
kunnen verbinden. Dat je met in-
spanning van al je krachten de weg
naar de vrijheid inslaat. Inspiratie
door de natuur is daarbij niet verbo-
den, de Bijbel is zelfs bij uitstek een

boerenboek, al worden de padden
een handje geholpen. Maar dat geldt
ook voor onszelf.

Er zijn mensen die om je geven,
mensen die voor je bidden, mensen
die met je zingen. Zodat je het vol-
houdt in het donker, zodat het
volhoudt: de weg terug omhoog,
terug naar het licht. Zodat je, net als
Jozef in de aartsvaderverhalen, uit
de put de weg terug omhoog vindt.
Ons wordt de hand gereikt. We
krijgen een tweede kans. De deur
wordt voor ons geopend. Dat is de
kikkertrap die in het adventsver-
haal zit ingebakken. In de duisternis
blijven is ook zo wat, nou?

Teunard van der Linden is predi-
kant te Harlingen-Midlum (PKN).
Reacties: tg.linden@gmail.com
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