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O p de elektrische fiets heeft
hij al vele ritjes afgelegd
naar de dorpen Winsum,

Baard, Easterlittens, Leons, Húns en
Hilaard. De stoere, gebutste Chevro-
let Evanda op de oprit laat hij het
liefst staan - zeker wanneer het
weer het toelaat. Vertel aan een
westerling dat je hier een fulltime
baan hebt als voorganger en ze
kunnen net zo goed denken dat het
‘ergens in Zweden is’. Opgeteld
wonen er veel minder mensen dan
in zijn vorige woonplaats, Winscho-
ten, ook wel bekend als ‘Sodom’.
,,Ze zijn hier wel meer kerkelijk.”

Wie met Jurjen Hilverda spreekt,
merkt aan alles dat hij ‘te plak’ is.
Een Fries die naar Groningen ver-
trok, daar een heel goede tijd had
maar die er nu ook achter komt hoe
diep het Fries-eigene in hem zit. Het
gesprek in de pastorie aan de Kleas-
terdyk is een mengeling van Neder-
lands en Fries. ,,Ik vind het zó mooi
dat ik nu weer gewoon Fries kan
spreken met iedereen, ik merk hoe
ik dat gemist heb.” Hij deed het
natuurlijk nog vaak als hij bij heit
en mem op bezoek ging, en ook met
zijn broer en vijf zussen is dat de
natuurlijke voertaal.

Hij werd geboren in Leeuwarden-
Huizum, net als twee van zijn zus-
sen. De oudste drie zussen en zijn
broer kwamen ter wereld in Wor-
kum, vandaar ook dat ze als ‘im-
port-Leeuwarders’ geen stadsfries en
Liwwarders spraken, maar Fries.
,,We hadden een groot gezin, geken-
merkt door gezelligheid. Het enige
dat ik spijtig vond, was dat ik geen
eigen kamer had. Maar je wist niet
beter, er waren heel veel grote
gezinnen. Op strjitte wie der altyd
leven.” Hij ging naar de Prins Willem
van Oranje-school, kon goed leren
en kwam zo terecht op de Pedagogi-
sche Akademie, met aansluitend
een universitaire studie theologie,
in Groningen.

Met die provincie zou hij een
band krijgen die hij toen niet kon
bevroeden. Zijn eerste gemeente
werd in 1989 Winschoten. ,,Bij de
vrijzinnig hervormden in die plaats.
Je had er ook nog een rechtzinnige
evangelisatie en een Gereformeerde
Kerk.” Hij maakte er alles mee aan
toenadering en uiteindelijk ook de

fusie tot één protestantse gemeente.
Bij de vrijzinnig-hervormden was er
veel ruimte. Een groep gelovigen die
vanuit een culturele, maatschappe-
lijke visie naar de wereld keek,
maar daarbij wel de Bijbel als lei-
draad had, verwoordt Hilverda.
,,Vrijzinnigen wordt vaak verweten
dat ze ‘nergens in geloven’, maar ik
zag op een bepaald moment dat de
gereformeerden ons van links in-
haalden.” Sommigen lieten veel van
hun geloof los, zo niet alles, mede
vanuit een soort tegenreactie van
wat ze vroeger allemaal ‘moesten’.
Het is een van de redenen dat Hil-
verda zich nooit senang heeft ge-
voeld bij ,,te stellig, dogmatisch
geloven”.

Goede liturgische erediensten,
mooie muziek van de cantorij, maar
ook allerlei bezinningsavonden
onder het kopje ‘Bezinning en cul-
tuur’ waren onderdeel van het
predikant-zijn in de Oost-Groningse
stadsgemeente. ,,Ik had geen enkele
agrariër in mijn gemeente. Ja, dege-
nen die rentenierden. De laatste
actieve boer moest wijken voor de
nieuwbouw van De Blauwe Stad.”

Weidsheid
Hoe anders is dat nu in de twee
gemeenten waar hij werkt. Hij zegt
het met een twinkeling in de ogen.
,,Ik kom graach by boeren op it
hiem.’’ Groot respect is er voor de
wijze waarop de boeren ,,wrotte en
wrame”. ,,Terwijl je weet dat som-
mige boeren soms járen niks ver-
diend hebben met hun dagelijkse
arbeid.”

De weidsheid van het Friese
platteland heeft zijn bekoring. ,,Ik
vond Oost-Groningen ook mooi
hoor, maar daar was het toch meer
grote kavels, rechttoe-rechtaan,
waar je héél ver kon kijken. Grote
boerderijen en dorpjes met huizen
in een soort van lint neergezet. In
Fryslân heb je meer de bebouwing
rond de kerk, soms op een terp. Het
landschap heeft meer verscheiden-
heid met slingerende weggetjes, het
meandert.”

Samen met twee collega-predi-
kanten die hij vanuit zijn studie
kent, Hinne Wagenaar en Sytze
Ypma, is hij vaak ,,te aaisykjen west
yn it fjild’’. Zij voorop, hij er achter-
aan. ,,Se binne krekt wat tûker…’’,
grapt hij. Friese uitdrukkingen,
Hilverda is blij dat hij ze weer kan
gebruiken en horen. Zoals recent in
een gesprek met een oudere vrouw
die sprak over haar ondeugende
kleinkinderen. ,,’Do lytse fladde!
Toen dacht ik: ja dát is het. Uitdruk-
kingen die je niet kunt vertalen,
maar waar mijn hart sneller van
gaat kloppen.”

De liefde bracht hem terug naar
Fryslân. Hij leerde zes jaar geleden
een nieuwe partner kennen, Nelle-
ke, die in Reduzum woont. ,,Ik heb
heel veel op en neer gereisd.” In
2014 werd hij, vanuit Winschoten,
tijdelijk gedetacheerd in Hilaard –
een zelfstandige gemeente, die
inmiddels een samenwerking is
aangegaan met Húns en Leons. ,,Ik
keek steeds wel wat om me heen of
er niet nog meer vacante gemeen-

ten waren in Fryslân waar ik een
klik mee zou kunnen hebben.” Die
kwam er via de hervormde streekge-
meente streekgemeente Lank Mea-
mert, waar hij in februari 2017
bevestigd werd als predikant voor
de dorpen Winsum, Baard en Easter-
littens. Met elkaar levert dat nu een
fulltimebaan op, waarbij Hilverda
zegt dat er het risico is dat je je dan
volledig in je werk gaat storten.
Want ja, predikant van zes dorpen,
dan is ‘een uitdaging’ het eerste
woord waaraan je denkt. ,,Een zoe-
ken vind ik het vooral. Hier in Win-
sum woon ik en word je al meer
onderdeel van het dorp, maar in de
andere dorpen ben ik natuurlijk
niet dagelijks. Dus dan is je rol en
hoe de mensen naar je kijken ook
anders. Hier ben ik de dûmny die in
de pastorie naast de kerk woont.”

Belijdenisdienst
Op een zondag dat hij moet preken,
is dat eerst om half tien in de kerke-
lijke gemeente van Lank Meamert
en daarna om elf uur in een van de
dorpskerken van Leons, Húns of
Hilaard. ,,De meeste keren hou ik
dezelfde preek, maar soms heb je
ook dat de diensten totaal anders
zijn. Laatst hadden we hier in Win-
sum, na jaren, weer een belijdenis-
dienst. Daarna heb ik nog een heel
andere viering gehouden in Hilaard
die voorbereid was door de ZWO-
commissie en meer inzoomde op
Pinksteren. Maar dat kun je niet
iedere week doen. Dat hou je niet
vol.’’

De predikant heeft al gemerkt

dat ,,Baard geen Winsum is” en dat
er tussen dorpen op een paar kilo-
meter afstand van elkaar cultuur-
verschillen zijn. ,,In sommigen
dorpen komen kerkleden vooral als
er dienst is in de eigen kerk, ‘voor
de zondagse preek’ , terwijl je ook
kunt zeggen: de kerk is veel méér
dan dat.”

Zijn uitgangspunt is dat geloven
feitelijk een ontmoeting is. ,,In de
ontmoeting met de ander leer je
iemand het beste kennen, kom je in
gesprek. Niet alleen over het geloof,
maar ook over andere zaken waar
iemand mee bezig is.” Toen hij nog
in Winschoten predikant was, sloot
hij zich aan bij de Rotary. ,,Het
mooie vond ik dat het totaal iets
anders was, helemaal los van mijn
werk, en ook dat ze me daar ge-
woon benaderden als ieder ander.
Met dezelfde interesse voor mijn
beroep als voor iemand die in de
zakenwereld werkte, met weder-
zijds respect.”

Of hij het nu wil of niet, nu hij weer
dorpspredikant is, wordt Hilverda
toch weer wat op een voetstuk
geplaatst. De predikant is de degene
die zelf de sokkel graag neerhaalt:
,,Het is nobele arbeid, stroffeljend op
in paad wêze. Als ik kijk naar een
smid of een bakker, ja dát zijn am-
bachtslieden, die oefenen een echt
vak uit.” Hij ziet zich misschien wel
als die pelgrim die met anderen
onderweg wil zijn. Zeker niet als
een hurdrinner, maar eerder als een
wandelaar, begelieder. In zijn vrije
tijd is hij als vrijwilliger betrokken
bij Nijkleaster in Jorwert, waar hij af
en toe bij de kleasterkuiers aanwezig
is.

Hilverda betrapt zich erop dat
hij, met zijn terugkeer in Fryslân,
ook weer Fries begint te denken.
,,En als ik aan het appen ben met
vrienden die Fries zijn, doe ik dat
ook in een soort van ‘fonetisch
Fries’. Het voelt gewoon niet meer
natuurlijk aan om terug te schrijven
in het Nederlands. Hoe zij het vin-
den? Geen idee.”

Poezen
Hij ziet zich in Fryslân wel oud
worden. ,,Ik ben 59 jaar, het zou
heel goed kunnen zijn dat dit mijn
laatste gemeente wordt voor mijn
emeritaat.” Hij kijkt naar buiten, de
tuin van de pastorie in. ,,Het is
geweldig dat ik hier in het voorjaar
begonnen ben, alles wordt dan
groen en bloeit. As it heal kin dan
krij ik de e-bike. In Winschoten
hadden ze het goed gezien: dit is
myn heitelân.’’

Aaisykje, appen in het Fries en vooral
genieten van de ontmoeting
Hij kreeg een e-bike en een regenpak mee
bij zijn afscheid uit Winschoten, de plek
waar Jurjen Hilverda liefst 28 jaar
predikant was. Nu woont hij in Winsum,
de uitvalsbasis voor zijn dienstwerk in zes
Friese dorpen.

Jurjen Hilverda heeft heeft al gemerkt dat ,,Baard geenWinsum is” en dat er tussen dorpen op een paar kilo-
meter afstand van elkaar cultuurverschillen zijn. Foto: Simon Bleeker
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