
Dagboek van een dominee in Jorwert 
(Hinne Wagenaar, 29 maart – 4 april 2020) 
 
In tijden van Corona 
 
 
Zondag 29 maart 2020 
 
Tijdens het boodschappen doen werd ik gisteren aangesproken vanuit een auto 
op het parkeerterrein. Hee, dominee Hinne, alles goed? En direct daarna: 
‘Weet u wie Nostradamus was?’ Ik antwoord dat ik dat zo ongeveer wel weet 
(de Fransman Nostradamus, 1503-1566, schreef profetieën en zijn aanhangers 
zeggen dat hij veel gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis voorspeld 
heeft). Zo ook de stem uit de auto: ‘Hij heeft deze ramp ook voorspeld’. Ik 
antwoord, ‘Ja en nog even en dan vertel je me dat het virus in de Bijbel 
ook voorspeld is. ‘Niet dan?’, is het antwoord uit de auto. Ik zeg dat ik 
niets geloof van dergelijke voorspellingen, alsof de wereld-geschiedenis 
van te voren is vastgesteld 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nee, dan de preek van 
classisdominee Wim Beekman vandaag 
op Omrop Fryslân. Hij ging in op 
de vraag van de leerlingen aan 
Jezus tijdens de storm op het meer 
(Marcus 4, 35-41). Ze zijn 
doodsbang en roepen: ‘Heer, kan 
het u niet schelen dat we 
vergaan?’. Beekman refereert in 
zijn preek diverse keren aan de 
gedachte van een slapende God, net 
zoals Jezus sliep in de boot 
tijdens de storm. En hij 
beantwoordt de vraag 'waarom God 
slaapt' met: ‘Ik weet het echt 
niet’. Eerlijk en moedig. 

 
Vaak worden oude teksten (de Bijbel of Nostradamus) gebruikt om de wereld 
te verklaren. En dat is logisch, we verlangen ernaar om te begrijpen wat 
ons treft. Zo kunnen we er bedoeling en zin aan geven en er misschien wat 
grip op krijgen. Leven met een noodlot dat ons overkomt, valt niet mee. 
Maar misschien moeten we toch accepteren dat we veel niet begrijpen en dat 
we kwetsbare mensen zijn. Dat héél onze wereld, met alle mensen en dieren, 
kwetsbaar onderling verbonden zijn door een web van draden. Het is nu zaak 
om de zorg voor heel die kwetsbare schepping centraal te stellen bij alles 
wat we doen en laten. Niet door ons te richten op het zoeken van een 
verborgen zin, maar door er zinnig mee om te gaan. 
 
Vanavond hebben we voor het eerst geskyped met alle kinderen tegelijk: 
Jornt en Andrea in Gent, Leon en Haydiên in Leiden, Jonas in Enschede. Veel 
gedeeld en gelachen. Jornt is opvallend voorzichtig ten aanzien van de 
crisis, terwijl hij normaal wat laconiek is. Sinds een aantal dagen zijn er 
vier corona patiënten in het zorgcentrum waar hij werkt, vlak buiten Gent. 
We wensen elkaar en iedereen veel gezondheid en goede moed toe! 



Maandag 30 maart 2020 
 
Een deel van mijn ochtend ritueel bestaat uit het maken van 7 
kniebuigingen. Deze oefening is uitgegroeid tot een uiting van dankbaarheid 
aan het begin van de dag. De oefening is eenvoudig en gaat als volgt: ga 
helemaal door je knieën en adem uit. Ga daarna langzaam omhoog en rek je 
uit met je handen tot ‘aan de hemel’. Adem bij het omhoog gaan helemaal in, 
kijk omhoog en spreek je dankbaarheid uit. Bij mij klinkt het zo. 
 
Ik bin God tankber foar: 

1. de hiele skepping, mem ierde 
2. myn âlders en foarâlders 
3. myn libben 
4. foar Sietske, ús bern en freonen 
5. de mienskip fan Westerwert, Nijkleaster en doarpen 
6. Fryslân, Nederlân, alle lannen en folken 
7. de hiele skepping, mem ierde 

 
Je kunt dit aanpassen naar je eigen levensovertuiging en situatie. Het gaat 
mij om de begintoon van de dag: om met 7 diepe inademingen mijn 
dankbaarheid te tellen en te uiten. 
 
Vandaag volop bezig geweest met overleg over de plannen voor Palmpasen en 
voor de Goede Week. We zijn er nog niet helemaal uit, maar de contouren 
beginnen zich af te tekenen. Tussendoor veel bellen, veel meer dan 
‘vroeger’. 
 
 

 

 
 
Na het avondeten hebben Sietske en 
ik een stevige wandeling gemaakt. 
Brrr, wat is het nog koud. Waar 
ook maar mogelijk zwaaien we naar 
alle mensen. Marian Nijland deelde 
vanmorgen haar Moment van 
Aandacht. Het eindigt met de 
woorden ‘Dus mensen, zwaai naar 
elkaar, met aandacht, dat doet 
goed. 
(https://nijkleaster.frl/moment-
van-aandacht-30-maart/). Marian 
stuurde me deze foto om vandaag te 
gebruiken op sociale media: 
zwaaien, weauwe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://nijkleaster.frl/moment-van-aandacht-30-maart/
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Dinsdag 31 maart 
 
Vanavond is bekend geworden dat de huidige maatregelen verlengd worden tot 
tenminste 28 april. Dat komt niet onverwacht, maar toch. Zelf heb ik mij 
ingesteld op 1 juni, de datum van maandag tweede pinksterdag. Dit betekent 
dat het normale leven de komende maand ontwricht zal blijven. Met mij zal 
dat voor velen lastig zijn maar niet onoverkomelijk. Maar onze aandacht en 
zorg gaat uit naar de mensen die het echt zwaar hebben: ouderen (en 
anderen) die eenzaam zijn; mensen die ziek zijn door het corona virus of 
door een andere aandoening; ouders die het thuis zwaar hebben met werk en 
kinderen; ondernemers die geen oog meer dicht doen vanwege de zorg om hun  
hun bedrijf; werknemers die voor hun baan vrezen; mensen in de zorg die het 
heel druk hebben en bovendien zelf ook gezond moeten blijven. We hebben een 
zware en bijzondere maand voor de boeg. Wij zullen geestelijk gezond en 
weerbaar moeten blijven.  
 
En dan zitten wij hier in Nederland nog aan de goede kant van de streep. 
Denk aan de mensen op Lesbos en zoveel ander vluchtelingenkampen overal op 
aarde en denk aan de landen die veel minder ‘weerstand’ hebben dan wij. Wat 
horen we weinig over de situatie in Afrika of andere extreem arme gebieden. 
Wij maken ons zorgen over het aantal bedden op de IC, maar waar moeten zij 
zich zorgen over maken? 
 
Vandaag wordt stapsgewijs duidelijk wat we gaan doen met Palmpasen en met 
Pasen. Met de jeugdcommssie zijn we bezig om een aantal filmpjes te maken 
voor de kinderen: verhaal over Palmpasen, het thuis maken van een 
Palmpasenstok, aantal liederen en een workshop paaseitjes maken. Wij hebben 
een filmpje gemaakt waarin ik het verhaal van Palmzondag voorlees uit de 
Kijkbijbel (in het Nederlands) en uit Wurd foar Wurd (in het Fries dus). 
Tsjonge, dat valt niet mee met een eenvoudige camera. Sietske staat achter 
de camera en ik lees voor. Wanneer ik het eerste filmpje van een van de 
kinderen langs zie komen (door Joryke Jansen) dan denk ik dat wij maar 
moeten stoppen. Zij heeft een prachtig filmpje gemaakt. Misschien moet ik 
een podcast maken, gewoon alleen een verhaal voorlezen zonder beelden.  
 
 

 

 
 
Ook bezig geweest met de 
voorbereiding van de gespreksgroep 
Jong Belegen. Dit is al jarenlang 
een groep van relatief jonge 
mensen (tussen de 30 en de 50 
jaar) die graag in gesprek zijn 
over geloof en spiritualiteit. We 
lezen samen het boek Rebible van 
Inez van Oord (de oprichtster van 
Happinez). Daarin gaat ze op zoek 
naar ‘vergeten’ Bijbelverhalen.

  
De eerste woorden van het voorwoord luiden: ‘Beelden van Boeddha’s, boeken 
over de ziel en het zelf, over energie en bewustzijn, maar de Bijbel zag ik 



niet.’ We lezen de hoofdstukken gewoon tijdens een gespreksavond en 
bespreken het vervolgens. Met steeds weer mooie avonden tot gevolg. Nu is 
het voorstel dat we het hoofdstuk over Job (dat vonden we wel gepast in 
deze tijd) van te voren lezen en het morgenvond via Skype bespreken. Ik heb 
vandaag een paar vragen opgestuurd bij het hoofdstuk. Ben benieuwd of het 
via Skype ook lukt om echt verbinding te krijgen.  
 
Vandaag veel gebeld en mijn linkerschouder doet pijn. Ik bel nooit zo veel, 
maar in deze tijd is het heel handig.  
 
 
Woensdag 1 april 2020 
 
Collega Saskia Leene stuurde mij gistervond de tekst al toe voor de 
‘kleasterochtend’. Na het lichamelijke en geestelijke ontwaken was dit 
bericht op de website plaatsen mijn eerst klus.  
 
------------------ 
Geen kleasterkuier, wel een tekst met een vraag (1 april) Het doet ons 
verdriet dat we na meer dan 7 jaar voorlopig geen kleaster-ochtenden kunnen 
houden. Maar we proberen wel elke week een tekst met een vraag aan te 
bieden op de woensdagochtend. Ter overweging thuis of tijdens een kuier. 
Voor vandaag, woensdag 1 april: 
 
Zorgwekkende berichten van dichtbij en ver weg horen we in de media. ‘Hoe 
is het met jou?’, vroeg ik een van onze vaste Nijkleastergasten. Ze 
vertelde, naast andere dingen, over de enorme dankbaarheid die ze voelt 
voor alles wat ze de afgelopen jaren in vrijheid heeft kunnen ondernemen. 
Dat raakte mij, want met dankbaarheid komt er naast de zorgen een ander 
onmisbaar perspectief. Zo staat het ook in de bijbel: 
 
Dank God onder alle omstandigheden 
Tankje God ûnder alle omstannichheden 
(I Tessalonicenzen 5,18)  
 
Een vraag ter bezinning, bv. voor bij de dagelijkse wandeling: waarvoor ben 
jij dankbaar vandaag? 
------------------- 
 
In de afgelopen weken werden op woensdagavond de klokken geluid tussen 
19.00 en 19.15 uur als klokken fan hoop: ‘Als teken van hoop en troost; als 
signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening; en om 
mensen met elkaar te verbinden, luiden we de klokken van hoop!’ Deze actie 
werd vandaag verlengd met tenminste vier weken. Ik vroeg aan de klokluiders 
van Jellum, Bears, Jorwert en Weidum of ze de komende weken wilden blijven 
klokluiden. En bijna per ommegaande kreeg ik bericht van Theunis van der 
Gaast (Jellum), Barend Spliethoff (Bears), Dirk en Geeske Limburg (Weidum) 
en Geert Mak (Jorwert): natuurlijk gaan we door! Dat zijn de mooie momenten 
van een dag. Dirk Limburg schreef bovendien de volgende woorden: 
 



 
 
 

Klokluiders! 
 
Voor al die mensen die voor ons 
welzijn zo ontzettend hard knokken 
 
luiden wij in de toren van de 
Johanneskerk in Weidum uiteraard 
de klokken! 
 
Een kwartier lang komen die warme 
vertrouwde klanken uit de toren,  
 
opdat zij bij de mensen de hoop op 
betere tijden weer doet gloren! 

 
En nu is het bijna negen uur. Tijd voor de gesprekgroep Jong Belegen. Wie 
weet daarover morgen meer.  
 
Donderdag 2 april 2020 
 
De gesprekgroep gisteravond ging boven verwachting. Met 11 personen een 
gesprek via Skype. Op een of ander manier weten de deelnmers, ook digitaal, 
snel tot de kern te komen. Inzichten komen van diverse kanten en vullen 
elkaar vaak aan. Maar wanneer dat niet zo is, dan is dat ook geen probleem. 
Eerder deze week is de notie ‘dankbaarheid’ al een paar keer genoemd. Nu 
tijdens dit gesprek kwam dat opnieuw aan de orde. We ontdekken in tijden 
van crisis (gelukkig nog niet zo ingrijpend als bij Job) dat wat echt 
belangrijk is. We leren de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden en 
koesteren het goede in ons leven. Een inperking van onze behoeften kan soms 
heilzaam zijn. De dag is rustig geworden, buiten is het nu donker. Ik 
verbaas mij over het feit dat ik deze woorden nu opschrijf. Vroeger vond ik 
het begrip ‘dankbaar’ lastig. Ik herinner me een lied van Bouwdewijn de 
Groot met de zin ‘Dankbaar moet je zijn, nederig en klein’ dat ik met 
instemming meezong. Maar nu is de wereld anders en mijn eigen leven ook. 
Dankbaarheid betekent voor mij niet dat we nederig en klein moeten zijn. 
Integendeel. Dankbaarheid is een medicijn voor een gezond leven. 
 
Vandaag was het leven trouwens niet zo ‘gezond’. Ik ben onrustig en minder 
geconcentreerd dan anders. Ik meende dat het werk in deze tijd van crisis 
rustiger zou worden, maar ik vergis me. Er is veel onrust in de wereld en 
ook in mij. Ik zoek naar een goede balans, ook als het gaat om de 
voorbereidingen voor Palmpasen en Pasen. De gewone logica van het leven is 
verdwenen en dat kost veel energie. Gelukkig kon ik vandaag de kerkenraad 
en de kleasterraad de plannen toesturen voor de komende weken. Dat lucht 
op. Nu kan ik me hopelijk wijden aan de inhoud in plaats van de 
organisatie.  
 
In de middag heb ik de computer daarom eerst maar eens afgesloten en de 
deur van de werkkamer achter me dichtgetrokken. Samen met Jurjen en boer 
Tjalling ‘in loopke makke’ door de weilanden waar wij op uitkijken. De 
vogels zijn hier nog steeds niet aan de leg. Het lijkt erop dat er alweer 
minder kieviten zijn dan vorig jaar, terwijl het land van boer Tjalling 



uiterst geschikt is voor 
greidefûgels: het waterpeil staat 
hoog, er is een plasdras gebied, 
er is ‘rûge dong’ uitgereden 
(ouderwetse mest uit de potstal). 
Het kan gewoon niet beter! Tot 
half juni komt de boer bijna niet 
meer in het land, het is een 
paradijs. Maar de vogelstand gaat 
toch verder achteruit. Ik word er 
zo verdrietig van! En tegelijk 
doet een kuier door het weiland me 
goed. De tegengestelde gevoelens 
van teleurstelling en blijdschap 
vechten om voorrang.  
 
Met Sietske gaat het gelukkig veel 
beter. Vandaag nog een keer gebeld 
met de dokter, die ook positief 
is. De vastensoep van deze 
donderdag, woestijnsoep met 
dadels, is bijzonder lekker!  

(https://nijkleaster.frl/woestijns
oep-met-dadels/)  

 
 
 
 

 

 
 
Vrijdag 3 april 2020 
 
Zojuist (21 uur) heb ik het materiaal voor de nieuwsbrief van Westerwert 
i.s.m. Nijkleaster opgestuurd naar voorzitter Harry Kaspers die ’m altijd 
doorstuurd naar onze leden. Pak van m’n hart! Wat hebben veel mensen er 
deze keer aan meegewerkt, vooral voor het materiaal van Palmpasen. Er is 
een speciale pagina met links naar filmpjes over Palmpasen: het verhaal uit 
de kinderbijbel in het Nederlands en het Fries. Een filmpje over het maken 
van paaseitjes door Joryke. En van de zusjes Jannike en Veerle over het 
maken van een palmpasenstok. Geweldige filmpjes van die meiden! En verder 
drie filmpje met liederen en nog een Palmpasenstok filmpje. Tsjonge wat een 
werk, ook van technicus Johan de Boer. Zojuist heb ik het ook op de website 
geplaatst en doorgestuurd aan de facebook pagina’s van Westerwert en 
Nijkleaster. Klaar, het is mooi geweest. 
 

 

https://nijkleaster.frl/woestijnsoep-met-dadels/
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Vanavond hebben we in de vroege avond een skype-gesprek gevoerd met de 
‘kleasterlingen’, de groep van zes mensen die zich voorbereiden op 
permanente bewoning van de boerderij Westerhûs. Het skypen ging niet 
vlekkeloos, maar we hebben het zó nodig om bij elkaar te zijn. We beginnen 
zo langzamerhand een familie te worden en zien ernaar uit om elkaar weer te 
zien en te voelen. En natuurlijk zien we ernaar uit om, zodra het kan, 
samen te wonen en werken op Nijkleaster-Westerhûs. Geduld is een schone 
zaak. 
 
Zaterdag 4 april 2020 
 
Wat een zalige dag, ondanks de corona crisis. Vanmorgen in alle rust 
begonnen met ontbijt en kranten. Sietske gaat daarna naar Boer Germ (op 
Hesens) waar ze elke ochtend naar toe gaat om te helpen met het verzorgen 
van de schapen en de lammeren. Ik doe boodschappen en haal eieren en 
yoghurt in de boerderijwinkel van de familie Stremler op de Him in Jorwert. 
Ook koop ik biologishe producten om morgen bij de ouders door de deur te 
schuiven: vlees, eieren en een flesje advocaat. Uitgebreid met boer Auke 
(in de stal) gesproken over boerenzaken (oer it buorkjen) en natuurlijk 
over de greidefûgels. Ook bij Auke zijn er (nog?) niet veel ljippen. Maar 
de skriezen (grutto’s) horen we volop.  
 

 

 
 
 
Op de Him. Oars buorkje  
mei each foar de natuer 
 
(https://opdehim.nl/) 

 
 
Daarna even bij Sietske gekeken op de schapenboerderij en vervolgens naar 
Westerhûs. Saakje, die daar tijdelijk woont, heeft haar zorgen geuit over 
een stel zwanen die in de buurt van de caravan een nest heeft gemaakt. Het 
blijkt dat de afstand tot de caravcan wel wat meevalt. Ze zal vriendschap 
moeten sluiten met dit echtpaar, die er zelf immers voor gekozen hebben om 
zo dichtbij te nestelen. Blijkbaar vertrouwen zíj het wel.  
 
In de middag werken we in de tuin. De zon schijnt volop en de temepratuur 
loopt richting de 15 graden. Ik plant een kamperfoelie in de achtertuin. 
Sietske wilde dat al een hele tijd. Aan de zuidkant van ons huis planten we 
een frambozenstruik. We hopen dat deze planten hier zullen gedijen. In de 
namiddag lezen we buiten op de bank. Ik duikel een sigaar op. Het opperste 
genot: zon, buiten lezen, sigaar. Na het eten (video-)belt de familie 
Lukkes uit Bonaire. Een dag zonder veel gedachten over werk. Morgen weer 
een zondag zonder kerkdienst. Er stond een Palmpasendienst met de kinderen 
gepand in Weidum. Ondanks de filmpjes die we deze week gemaakt hebben, vind 
ik het heel spitich (jammer) dat het niet door kan gaan! 
 
 

https://opdehim.nl/

