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Jorwert | ,,Denk niet dat het zeven
magere jaren waren, maar er komen
nog veel mooiere jaren aan”, zei be-
stuurslid Jan Henk Hamoen gisteren
op de jaardag van Nijkleaster. Groot
nieuws hadden de betrokkenen niet
voor de aanwezigen: het gaat verder
zoals eerder dit jaar al bekendwas ge-
worden. De monumentale boerderij
Westerhûs bij Hilaard is aangekocht
door de stichting, momenteel lopen
de verplichte procedures en onder-
zoeken.Over de afloop vandie onder-
zoeken is nog geen zekerheid: er wo-
nen bijvoorbeeld vleermuizen, die
moeten eerst ergens anders worden
ondergebracht voordat er verbouwd
kan worden. ,,En we weten bijvoor-
beeld niet wat de stikstofcrisis voor
ons gaat betekenen. Momenteel mag
er helemaal nergens worden ge-
bouwd.”

Toch zijn de bestuursleden opti-
mistisch gestemd: ze hopen begin
volgend jaar te kunnen starten met
de aanbesteding, idealiter moet de
eerste fase van de verbouwing tot
kloosterboerderij in oktober 2021
zijn afgerond.

Henk Kroes, sinds 2012 voorzitter
van Stichting Nijkleaster, nam giste-

ren afscheid als voorzitter. ,,Het was
eenproces vankleine stapjes.Wevol-
gen een oneffen pad met heel veel
hindernissen”, keek hij terug op de
achterliggende jaren.

Kroes overhandigde de voorzit-
tershamer aan zijn opvolger, Alex
Riemersma. ,,IkhebbijNijkleaster ei-
genlijk nooit een voorzittershamer
gehad, maar deze had ik nog liggen
van Simmer 2000. Omdat we bij Nij-
kleaster hergebruik belangrijk vin-
den, leek het me goed om deze door
te geven. Er zit nog een sticker van
Simmer 2000 op,maar die slijt er vast
wel af.” Kroes zelf ontving een bouw-
helm, omdat hij als bouwpastor be-
trokken blijft bij Nijkleaster.

Eerste fase afgerond
WaarKroes de droomvanNijkleaster
met kleine stapjes vormgaf, hoopt de
nieuwe voorzitter de komende jaren
juist grote stappen te kunnen zetten:
,,Ik denk dat we halverwege januari
kunnen startenmet de aanbesteding.
Daarna zal er in het broedseizoen
niet gebouwd kunnen worden, dus
duurt het tot na de bouwvak voordat
we echt kunnen beginnen. De ver-
bouwing zal dan ongeveer een jaar
duren; ikdenkdatwe inoktober2021
de eerste fase van de verbouwing
hebben afgerond.”

Dat betekent dat de boerderij

Westerhûs is gerestaureerd, dat er
drie woningen voor vaste bewoners
zijn gebouwdendat er enkele gasten-
kamers zijn gerealiseerd. Later zal
dat worden uitgebreid, maar daar is
meer geld voor nodig.

Het vinden van dat geld ziet Rie-
mersma niet als zijn belangrijkste
opdracht. ,,Ik kom uit de katholieke
traditie, waarin missionarissen zeg-
gen: ‘geld is noodzaak, maar gebed is

hoofdzaak’. Ik zie het als mijn be-
langrijkste opdracht om kerkenra-
den, jeugdgroepen en andere groe-
pen uit Friese gemeenten te betrek-
ken bij de ontwikkelingen hier. En
daarbij bedoel ik dus spirituele be-
trokkenheid.”

Riemersma zat eerder in het comi-
té van aanbeveling van Nijkleaster.
De afgelopen jaren was hij niet be-
trokken bij de stichting.

Na een pad vol hindernissen wil
Nijkleaster grote stappen zetten
De zevende verjaardag van Nijkleaster

markeerde gisteren een overgangspunt: na

jaren van dromen en voorbereiden is de

verwachting dat er volgend jaar gebouwd

kan gaan worden aan de kloosterboerderij

bij Hilaard.

Ik zie het als mijn

belangrijkste

opdracht om

kerkenraden te

betrekken

Jan Auke Brink

Alex Riemersma (links) is de nieuwe voorzitter van Stichting Nijkleaster. Henk Kroes is aangesteld als bouw-
pastor. Foto: Simon Bleeker

Vaticaanstad | Het aantal rooms-katholieken steeg in 2017 wereldwijd met
veertien miljoen. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. In Afrika nam het
aantal rooms-katholieken met 5,6 miljoen het sterkst toe. In Europa groei-
de het aantal rooms-katholieken met een kwart miljoen. In 2017 nam de
wereldbevolking toe met ongeveer 56 miljoen mensen. De Rooms-Katholie-
ke Kerk telde in 2017 in totaal meer dan 1,3 miljard leden. De Rooms-Katho-
lieke Kerk runt meer dan vijfduizend ziekenhuizen, waarvan het meren-
deel in Amerika en Afrika.

Cijfers Vaticaan

Veertien miljoen nieuwe katholieken

Urk | Burgemeester Ineke Bakker van gemeente Urk heeft zaterdag een
koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Riekelt Kaptein. De uitreiking
vond plaats bij een jubileumbijeenkomst van Stichting Hulp aan Verdrukte
en Vervolgde Christenen (SHVVC) in de Rehobothkerk te Urk. Tijdens deze
bijeenkomst werd herdacht dat de SHVVC al 45 jaar bijbels en humanitaire
hulp naar Rusland verzorgt. Riekelt Kaptein is al 45 jaar vrijwilliger voor de
stichting. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Orde van Oranje-Nassau

Onderscheiding voor Riekelt Kaptein

Kort nieuws

Maandag 28 oktober
Leeuwarden, Titus Brandsma Huis: Stilte en meditatie, inleider is Germa
Kamsma-Kunst, opgave: 058-2120984. Aanvang 10.00 uur.

Dinsdag 29 oktober
Dokkum, Grote kerk: Homofilie, een ontmoeting met Teus Dorrepaal,
Statenlid voor het CDA in Fryslân en zijn aangrijpende boek over anders
zijn en gelovig zijn. Aanvang 20.00 uur.
Heerenveen, Trinitas: lezing ‘Leven zonder afval’, door Emily-Jane Lowe-
Townley. Aanvang 19.30 uur.

Agenda

Grootegast

‘Messiah de Musical’ in de Goede Herderkerk

Interkerkelijk gospelkoor El Shaddai uit Lopik, bestaand uit 65 koorleden en een eigen gospelband, presen-
teerdezaterdagMessiah - demusical ineenvolleGoedeHerderkerk teGrootegast. Demusical,naarhetoorspron-
kelijk in1741doorGeorgFriedrichHändel gecomponeerdeoratorium, vertelt in twintiggospelsongsoverhet
leven van Jezus. De collecte, bestemd voor Kerk in Actie, bracht 590 euro op. Foto: Akkie Jellema


