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Jorwert |Denieuwbouwplannen van
Nijkleaster worden royaal gesteund
door de Protestantse Kerk in Neder-
land endeClassis Fryslân: beide orga-
nisaties steken100.000euro indever-
bouwing van de monumentale boer-
derij Westerhûs bij Hilaard tot kloos-
ter.

Het initiatief voor die steunbetui-
ging kwam van de landelijke kerk,
vertelt Wim Beekman, classispredi-
kant van Fryslân: ,,De Protestantse
Kerk vindt Nijkleaster in het kader

van de kerkvernieuwing een heel be-
langrijk project. Wat ze in Jorwert
doen heeft een grote uitstraling. Niet
alleen in de regio, maar in het hele
land. Daarom kwamen ze van de lan-
delijke kerk bij ons met het voorstel
om een ton in de kloosterboerderij te
steken. Maar dat wilden ze alleen on-
der de voorwaarde dat wij er ook een
ton in zouden investeren.”

De100.000eurodiedeClassis Frys-
lân vrijmaakt voor de pioniersplek
komt uit het Fries Activiteitenfonds.
Dat fonds is ontstaan in 2004, bij het
samengaan van de Friese hervorm-
den en gereformeerden, die opgin-
gen in de Protestantse Kerk in Neder-
land. De panden van de Provinciale
Kerkvergadering (PKV) en de gerefor-

meerde Particuliere Synode (PS) aan
de Emmakade in Leeuwarden zijn
toen verkocht. Met de opbrengst,
ruim 500.000 euro, is het Fries Activi-
teitenfonds in het leven geroepen.

Dat geld werd beheerd door het
PKN-dienstencentrum in Utrecht,
maar was geoormerkt voor Fryslân.
Piet van Asperen, penningmeester
van de classis Fryslân: ,,Daar zijn vijf-
tien jaar lang projecten mee onder-
steund, zoals de Arme Kant van Frys-
lân, classicale werkgroepen en de
Raad van Kerken in Fryslân.”

Grootste schenking
In 2017 en 2018 is uit het fonds twee
keer 25.000 euro geschonken aanA3:
Activerende Aanpak Armoede, een
project in samenwerking met pro-
vincie Fryslân, Solidair Friesland en
de protestantse kerken in Friesland.
Dat was tot nu toe de grootste schen-
king uit het fonds. Van Asperen: ,,De
bodem van het fonds komt nu in
zicht. Er zit nu nog zo’n anderhalve
ton in, maar we staan ook voor zo’n
40.000 euro garant voor de Friese Bij-
belvertaling. Het kan dus hard gaan.
In 2020 of 2021 zal het fonds daad-
werkelijk leeg zijn.”

Om dan toch kleine en grote ini-
tiatieven te kunnen blijven onder-
steunen worden twee nieuwe classi-
cale fondsen opgericht: een Alge-
meen Classicaal Fonds en een Classi-
caal Diaconaal Fonds. Tot de
oprichting van het eerste fonds was
al in oktober 2018 besloten, het dia-
conale fonds is in het leven geroepen
omvoor te sorteren op hetwegvallen
van het Activiteitenfonds.

Volgens Van Asperen verleent de
classis gemiddeld voor zo’n 30.000
euro per jaar aan bijdragen. Voor het
algemene fondsmoetenkerkengeza-
menlijk zo’n 14.000 euro per jaar in-
leggen, via het diaconale fonds komt
daar als het goed is zo’n 18.000 euro
bij uit de kerken: gemeenten tot vijf-
honderd zielen bestalen vijftig euro
per jaar, gemeenten tot duizend zie-
len betalen honderd euro en grotere
gemeentenmoeten 250 euro per jaar
inleggen.

Classis Fryslân schonk niet eerder
zoveel als nu aan Nijkleaster
De Classis Fryslân steunt Nijkleaster met

100.000 euro uit het Fries Activiteitenfonds.

Daarmee komt de bodem van het fonds in

zicht. Als vervanging worden twee nieuwe

fondsen opgericht, waaraan gemeenten en

diaconieën moeten bijdragen.

In de monumentale boerderij Westerhûs zal Nijkleaster een klooster gaan bouwen. Classispredikant Wim
Beekman: ,,Dat heeft een grote uitstraling. Niet alleen in de regio, maar in het hele land.” Foto: Nijkleaster
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Zaterdag 9 maart
Leeuwarden, Opstandingskerk: kledingbeurs 10.00-14.00 uur.
Leeuwarden, Bethelkerk: paasconcert The Psalm Project. Aanvang 20.00
uur.

Zondag 10 maart
Buitenpost, Doopsgez. kerk: Kliederkerk met thema: Grieme & Piele &
Diele Groei! Aanvang 10.00 uur.
Dronryp, d’Alde Wite: Vocaal Ensemble Vocalibre en Jochem Schuurman.
Aanvang 15.30 uur.
Kollumerzwaag, Het Lichtpunt: gezellig samenzijn 15.00-17.00 uur.

Agenda

N ijkleaster gaat klooster-
boerderij Westerhús gefa-
seerd realiseren. Pioniers-

predikant voor Nijkleaster Hinne
Wagenaar ziet toenemend enthou-
siasme voor de plannen.

Eind vorig jaar heeft de Classis Fryslân
kerken opgeroepen ‘dood geld’ te investe-
ren in het project. Wat voor effect heeft
dat gehad?
,,Die oproep was heel fijn, maar de
brief lag pas in december op de mat
bij de kerken. Daarna volgde Kerst
en gebeurde er niks. Maar sinds
begin dit jaar merken we veel inte-
resse. We zitten meerdere keren per
week bij gemeenten die interesse
hebben.”

Hebben gemeenten al geld toegezegd?
,,Zeker, er zijn nu zo’n tien gemeen-
ten die meedoen. Daarnaast zijn er
nog twintig gemeenten bijzonder

geïnteresseerd. Sommigen steunen
ons met een ton renteloze en aflos-
singsvrije lening, anderen voor
50.000 euro. En een derde variant is
dat gemeenten ons langdurig steu-
nen met bijvoorbeeld vijfduizend
euro per jaar. Daar hebben we nu
niet meteen iets aan, maar voor de
exploitatie straks is dat heel fijn.”

Jullie kiezen er voor kleinschaliger van
start te gaan dan eerder gepland. Wat
verandert er?
,,Eind vorig jaar kregen we het idee
dat we niet de benodigde 4,7 mil-
joen euro rond zouden krijgen.
Toen zijn we gaan nadenken over
aanpassing van de planning, om
niet alles in een keer te doen. Nu
zitten we op een plan van 3,1mil-
joen. Daarbij kopen en restaureren
we de boerderij, maar komen niet
meteen alle geplande functies bin-
nen het klooster. Basisfuncties zoals
de eetzaal en de kapel zullen we wel
meteen te realiseren, maar we hal-
veren straks het aantal wooneenhe-
den en gastenkamers. Dus drie

wooneenheden in plaats van zes en
zes gastenkamers in plaats van
twaalf. ”

Verandert daarmee ook de ambitie?
,,Nee, we zijn nu zeven jaar aan het
pionieren. In die tijd heb ik ontdekt
dat er zowel binnen als buiten de
kerk heel veel behoefte is aan gees-
telijk leven of spiritualiteit – noem
het zoals je wilt. We willen nog
altijd toe naar een klooster waarin
we mensen gastvrij ontvangen,
waarin we vieren en bezinnen.
Alleen zal het nu iets langzamer tot
stand komen.”

Is er zicht wat de extra kosten zijn?
,,Nee. We willen nu eerst zoveel
mogelijk in de eerste fase doen. We
hebben bijvoorbeeld al het advies
gehad de fundering voor de woon-
eenheden en gastenkamers in een
keer aan te leggen, omdat het extra
veel kost om dat in tweeën te split-
sen. Maar dat kan alleen als we
meer dan 3,1miljoen euro beschik-
baar hebben straks.”

Minder functies in klooster

Jan Auke Brink

Lyon | De aartsbisschop van Lyon,
kardinaal Philippe Barbarin, is giste-
ren door een rechter veroordeeld tot
een half jaar voorwaardelijke cel-
strafwegensnalatigheid in eengeval
van kindermisbruik. Barbarin had
volgens de rechter aangifte moeten
doen van misbruik en mishandeling
van een kind door scoutingaalmoe-
zenier Bernard Preynat.

De uitspraak van gisteren is een
verrassing omdat de aanklagers
geen veroordeling of straf hadden
geëist, onder meer omdat belangrij-
ke feiten verjaard zijn. De vijf mede-

beklaagden, ook geestelijken, zijn
allemaal vrijgesproken.

De advocaten van de 68-jarige
Barbarin noemen het een showpro-
ces, waar justitie onder invloed van
media staat. Ze gaan in hoger be-
roep. Barbarin heeft in een reactie
gezegd dat hij zijn ontslag zal aan-
bieden aan paus Franciscus.

Geen commentaar
De Bisschoppenconferentie van
Frankrijk (CEF) laat in een commu-
niqué weten dat ze akte neemt van
de veroordeling . De Franse bis-
schoppen schrijven dat ze geen
commentaar gevenbij deze rechter-
lijke uitspraak en dat de kardinaal,
net zoals elke staatsburger in Frank-
rijk, het recht heeft om tegen dit

vonnis in beroep te gaan.
Barbarinwerd al in 2016 beschul-

digd van het in de doofpot stoppen
van Preynats misdrijven, maar hij
werd toen niet vervolgd wegens ge-
brek aan bewijs. Daarop daagden
tien ex-padvinders, die zeggen tus-
sen 1986 en 1991 door Preynat te
zijn misbruikt, de aartsbisschop sa-
men met vijf andere kerkelijke
ambtsdragers voor de rechter. Prey-
nat wordt vervolgd in een ander
proces.

Over de zaak-Preynat verschijnt
binnenkort de Franse speelfilmGrâ-
ce à Dieu. De film vertelt het verhaal
van drie mannen die van de kerk ei-
sen dat de priester die hen als kinde-
ren seksueel misbruikte, alsnog
wordt gestraft.

Kardinaal Barbarin schuldig

• Kardinaal zegt ontslag aan
paus aan te bieden

Gereformeerde Gemeenten
Beroepen: te Lelystad, H. Brons te Vlaardingen.

Protestantse Kerk in Nederland
Intrede: R.H. Veldman te Beilen-Hijken-Hooghalen (prot.).

Kerkelijk verkeer


