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        PINKSTEREN … HET FEEST VAN DE GEEST 
Jammer dat we dit jaar niet op 23 mei de vrolijke canon, lied 693 uit het liedboek, kunnen zingen: “Wij vieren vandaag het feest 

van het verschijnen van de Geest, in vuur en wind, in tongen, in talen.” 

 

Het is vast niet toevallig dat er in deze tijd van het jaar op veel plekken pinksterbloemen tussen het gras in bloei staan met die 

mooie kwetsbare lila bloempjes. Het fluitenkruid ernaast wordt uitgenodigd om ook voluit te gaan bloeien. 23 mei is het  

Pinksteren. Ik las ergens dat Pinksteren Paasmensen uitnodigt om te gaan bloeien. Je kunt geen Pinksteren vieren zonder  

Pasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de vijftigste dag na Pasen vindt er iets bijzonders plaats in het leven van de apostelen. Ze hadden op Hemelvaart afscheid 

van Jezus genomen en zaten nu te wachten op wat komen zou in een huis in Jeruzalem. Lucas vertelt ons in Handelingen 2  

wat er gebeurt: Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag.  

 
Zo wordt de komst van de heilige Geest zichtbaar gemaakt.  
De apostelen komen in beweging, ze voelen zich vrij en beginnen vol vuur,  
enthousiast te spreken, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Taalbarrières 
worden doorbroken. Het wordt daar in Jeruzalem één groot feest. Nee ze zijn niet 
dronken, zoals sommigen spottend zeiden. Petrus houdt een indrukwekkend  
verhaal. Hij krijgt inzicht in wat hij in Gods naam mag zeggen tegen de mensen  
die naar hem luisteren. Oude woorden krijgen een nieuwe betekenis.  
Wij zouden zeggen: Petrus wordt verlicht door de heilige Geest.  
 
Er worden ongeveer 3000 mensen gedoopt en zo ontstond een gemeenschap 
waarin Vader, Zoon en heilige Geest als een drie-eenheid worden gezien.  
En onze kerkelijke gemeenschap heeft haar wortels in wat daar in Jeruzalem is  
gebeurd. Als wij het hebben over de heilige Geest dan hebben we het over de 
Geest van God als een scheppende Kracht, de Trooster. We bidden of God met 
zijn Geest in ons midden wil zijn, ons wil inspireren, ons op het goede spoor zet.  
Pinksteren is een feest waar heel wat over te zeggen valt, maar ik wil u nu graag 
deelgenoot maken van een persoonlijke ervaring.              
         (vervolg Pagina 2) 
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       PINKSTERMOARN 
 
 Soms fiele wij ús iensum, mankelyk, mei stommens slein, hast yn ússels befêrzen 
 en net bij steat wat foar de oar te wêzen. Hoe sil`t sa komme mei it keninkryk? 
  
    * Refrein : 
      Wij langje nei it wyngerûs, nei treast en frede yn it hert, 
       nei fjoer dat yn beweging set, nei Geast dy`t troch ús hinne brûst. 
  
  De taal dy`t Jezus spruts ha wij ferstien. Hij hat de rûgens fan ús hert beslipe. 
 Hij liet ús troch te dwaan it wurd begripe. Wij fielden ús, yn him ferbûn, as ien. 
 Refrein : 
 
 Neidreamend fan it earste, blide ljocht, mei `t byld fan `t iepen grêf noch yn`e holle, 
 soen` wij syn stim sa graach noch hearre wolle. Wij misse de besieling dy`t er brocht. 
 Refrein : 
 
 It âlde folk kriich fjoer en wurden mei foar ûnderweis, as ljocht oer bange paden, 
 as krêft en lykwicht, dwers troch see en skaden. Wat rekket ús, wa wiist no de wei? 
 Refrein : 
 
 Kom, Do fan frede, draach ús op dyn wyn. Hoe kin in minske wjuklam oait wer fleane? 
 Lit dyn beweging troch ús hinne streame, en nim ús mei it wiere libben yn. 
 Refrein  : 
 
  
  Tekst : Margryt Poortstra. 
 Muzyk  : Jan de Jong. 
 Ut hertslach, lieten om it út te sjongen. 
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Do fan frede , 

draach ús op dyn wyn. 

De kleur van Pinksteren is rood, omdat de Geest van God ons in vuur en vlam kan zetten: Geest van hierboven, leer ons  
geloven, hopen, liefhebben door uw Kracht! Bij het bevestigen van ambtsdragers of bij de verbintenis van een predikant aan een 
gemeente is de kleur ook rood. Hiermee zeggen we eigenlijk dat we als gelovigen niet zonder de heilige Geest kunnen.  
Toen ik bevestigd werd als predikant zong de cantorij waar ik jaren lid van was geweest op mijn verzoek het lied over de gaven 
van de Geest. Ik wist dat ik mijn werk niet zonder die gaven kon doen. Het raakte me toen ze zongen: 
 
  De Geest van God, wie is de Geest? Hoe zullen wij die kennen? Zij geeft ons zeven gaven: 
 De gave van de wijsheid, die leert leven met de liefde en ons in de ruimte stelt. 
 De gave van verstand, die na lang, nauwkeurig zoeken tot bezonken oordeel leidt. 
 De gave van inzicht, die leert horen tussen woorden, door de dingen heen leert zien. 
 De gave van kennis, die de kennis van het hart is en met zorg de waarheid zoekt. 
 De gave van raad, die de kracht geeft door te zetten waar de doelen zuiver zijn. 
 De gave van sterkte, die standvastig uit leert houden waar het leven zelf dat vraagt. 
 De gave van eerbied voor God in het innige nabije, huiver voor Gods majesteit. 

Als je je laat leiden door de geest, maak je gebruik van haar aanbod. 
En dan groeien er op een onbegrijpelijke manier vruchten van de  
Geest:  
        
       De eerste is de liefde, die glanzend elke dag doorstraalt 
       en blijdschap begeleidt je, geluk dat je in vrede gaat, 
       en goedheid zal je deel zijn, dat sterkt je in je trouw, 
       zachtmoedig en in eenvoud, wordt zelfbeheersing deel van jou. 
 

 
Wat voel je je een gezegend mens als dit je wordt meegegeven en als je de aanwezigheid van de Geest ervaart op momenten  
waarop je in Gods naam je werk mag doen. Ik hoop van harte dat velen van u gebruik maken van de gaven van de Geest en 
prachtige vruchten mogen ontdekken. Ik eindig met woorden uit het liedboek (P. 1158) die toegeschreven zijn aan  
Aurelius Augustinus. 
 
  Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken. 
  Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen. 
 Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken. 
 Geef me kracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden. 
 Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen. 
 

            Ds. Siena Cnossen-Hoekzema 



                          

 
 

BIJZONDERE WIJKAVOND 
Op deze bijzondere wijkavond zijn 57 aanwezigen, verdeeld over de kerkzaal en achter de gesloten wand in de  

Vijverzaal door middel van een videoverbinding in contact met de kerkzaal. Vanavond zal er worden gestemd over 

de kandidaatstelling van ds. A.H. Boschma. Na de pauze volgt de kennismaking. 

 

BEROEPINGSCOMMISSIE   

Kees de Dreu, voorzitter van de beroepingscommissie, geeft uitleg. De commissie bestaat verder uit Jannie 

Wiebenga, Miljenko Braam, Ate Damstra, Leo Bouma, Seppie Elgersma en Harry de Goede.  

 

VERKENNING VAN AANPAK EN PROCEDURE 

De eerste bijeenkomsten van de beroepingscommissie stonden in het teken van verkennen van de aanpak en de 

procedure. Ze hebben gewerkt met de lijst die ze van het landelijk dienstencentrum van de PKN uit Utrecht hebben       

gekregen. Op deze lijst staan dominees die aan het profiel voldoen en beroepbaar zijn. 

 

AANMELDPROCEDURE 

Door corona is het echter lastig om kandidaten te beluisteren, omdat er bij de diensten geen mensen aanwezig  

mogen zijn. Het voordeel is daarentegen dat er veel meer diensten zijn opgenomen. Technisch is het dus mogelijk      

om veel meer diensten te bekijken en/of te beluisteren. Donderdag 22 januari is de vacature op de website van de     

PKN gezet. De maandag erna kwam de eerste brief al binnen. In totaal zijn er 6 reacties binnengekomen. 

 

Dus toen kon de commissie weer aan het werk om de aanmeldingen van deze predikanten in behandeling te nemen. 

De commissieleden waren heel benieuwd waarom de sollicitanten geïnteresseerd zijn in onze gemeente. Inmiddels 

was er al 1 predikant serieus in gesprek met een gemeente, dus kwamen in één week de 5 overige predikanten voor 

gesprek op bezoek, rekening houdend met de avondklok. Daarna is besloten om met 3 kandidaten verder te gaan 

en met hen opnieuw gesprekken te voeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Iedereen was het erover eens dat de voor benoeming voor te dragen predikant ds. Boschma moest worden en  

toevallig was hij ook degene die de eerste brief had gestuurd. Gelijk na de vergadering heeft Kees de Dreu hem  

gebeld. Ds. Boschma was toen net aan het fietsen en hij was eerst een minuut helemaal sprakeloos.  

Een week later volgde nog een gesprek met hem en zijn vrouw en dit was voor de commissieleden bevestiging van 

de ervaringen uit de eerste gesprekken. 

 

ALGEMENE KERKENRAAD 

Aansluitend is er een wijkkerkenraadsvergadering geweest voor een nadere kennismaking en besluitvorming. 

De Algemene Kerkenraad is nog gevraagd om toestemming. In de week van 12 april kwam die toestemming en 

daarna zijn snel de uitnodigingen gemaakt voor deze wijkavond en nog diezelfde week bezorgd. 

 

PROFIEL EN  AANVULLENDE INFO 

Meindert Tangerman vraagt wat de motivatie van de 5 kandidaten was om op ons te reageren. Het profiel was  

duidelijk evenals aanvullende info. De kandidaten voelden zich aangesproken door onze gemeente en ons profiel. 

De gemeente wordt ervaren als een warme gemeente, en ondanks de leeftijdsopbouw zijn we ook een actieve  

gemeente. 

                          

                       (vervolg pagina 4) 
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Ds. A. H. Boschma 

 WIJKAVOND  28 april 2021 



Ds. Boschma is ook al een keer voorgegaan in onze gemeente. Op 28 maart is daarvoor zo onopvallend mogelijk 

een preekroosterwijziging doorgevoerd. Uit de gemeente kwamen toen al reacties of dit niet een geschikte dominee 

voor ons zou kunnen zijn. De beroepingscommissie wordt bedankt voor het snelle werk en uit de stemming bleek dat 

er 67 stemmen voor en maar 1 tegenstem was. (er kon ook schriftelijk vooraf worden gestemd). 

 

KENNISMAKING DS. BOSCHMA EN ECHTGENOTE 

Na de pauze komen ds. Boschma en zijn vrouw binnen en stelt hij zich voor. Ds. Anne Henk Boschma is 59 jaar, 

bijna 60. Hij vertelt dat hij nu in Drachten-Oost dominee is en het kerkgebouw daar heet ook Oase, dus wat dat  

betreft verandert er niet veel. Zijn vrouw Nienke werkt op een aantal basisscholen, waar ze vanuit haar eigen bedrijf  

begeleiding bij rekenonderwijs geeft. Ze hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen.  

 

Hij heeft gestudeerd aan de Theologische Universiteit van Kampen. In 2010 kreeg ds. Boschma darmkanker,  

dit was heel ernstig en heeft wel veel met hem gedaan. Nu is hij al weer vele jaren gezond verklaard. Afgelopen  

jaren is er een reorganisatie geweest in Drachten en het kerkgebouw zal worden verkocht. Anne Henk vond het tijd 

voor bezinning. Toen las hij het verhaal met de vacature van Huizum-Oost en dacht : “Dit past perfect bij mij”.  

Anne Henk en zijn vrouw Nienke delen de liefde voor muziek. Hij houdt van fietsen en wandelen en gaat 2 keer per 

week naar de sportschool. 

 

STAPPENPLAN 

Na de kennismaking met ds. Boschma neemt Ate Damstra weer het woord en legt uit dat we nu 12 stappen hebben 

voltooid van het 16-voudige stappenplan voor het beroepen van een nieuwe dominee. De stappen die nog moeten 

worden uitgevoerd zijn : 

 

  

 Stap 13 : uitbrengen van het beroep  

                        na de 5 dagen bedenktijd. 

 

 Stap 14 :  aanvaarding van het beroep 

 

 Stap 15 :  goedkeuring door de classis  

 

  Stap 16 :  bevestiging. 

 

 

 

BEVESTIGING DS. A.H. BOSCHMA 

Als er geen bezwaren worden ingediend tegen het beroep van Ds. Anne Henk Boschma dan vindt de bevestiging 

plaats op zondag 4 juli a.s. om 15.00 uur. De bevestiging zal worden gedaan door ds. Posthuma. 

 

AFSLUITING MET GEBED 

Ds. Boschma sluit de avond af met een gebed uit het liedboek : 

 

*   De hele wijkavond kunt u nog beluisteren via onze website.  

    Kies daarvoor het menu-item ‘Meeluisteren’ bovenaan de pagina.  

    In een volgende ‘Ruimte’ zullen we door middel van een interview nader kennismaken met ds. Boschma. 
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ZEGEN ONS MET UW STILTE 

 

Zegen ons met Uw stilte, 

Dat de drukte in ons zwijgt; 

Geef ons vrede met wat onaf is, 

En plezier in wat geklaard is; 

Bewaar het licht in de nacht 

Dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, 

Als U over ons waakt. 

 
Andries Govaart 

Ds. A.H. Boschma en zijn vrouw Nienke 
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Het vorige stukje dat ik had geschreven voor de Ruimte ging over “Kerk zijn in deze tijd” en de veranderingen in de kerk. 
De kerk is een begrip, maar wat gebeurt er allemaal achter de schermen om kerk zijn mogelijk te maken. Terwijl ik erover nadacht 
om hier wat gedachten aan te wijden, kwamen er beelden van de Keukenhof op de televisie voorbij. Bij het zien van de beelden  
kom je onder de indruk van de kleurenpracht en de verscheidenheid aan bloemen en planten. Het vraagt veel onderhoud en 
liefde van degenen die zorg dragen om dit kleurrijke palet tot stand te brengen. Wij mogen daar met zijn allen van genieten. 
 
KERKELIJKE GEMEENSCHAP 
Ik moest daarbij denken aan de kerk, al die mensen vormen ook een kleurrijk geheel en ieder heeft zo zijn verhaal en  
levenservaringen: mooie, maar ook verdrietige. Als kerk mogen wij zorg dragen voor al die mensen, die deel uitmaken van de  
kerkelijke gemeenschap en zelfs kan die zich uitstrekken over de kerkmuren heen. Er zijn veel vrijwilligers nodig om een kerkelijke  
gemeenschap goed te laten functioneren: kerkenraad (stuurt het geheel aan), ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters.  
Daarnaast zijn er nog heel veel mensen op allerlei gebied actief, bijvoorbeeld de bloemengroep, kopiëren, de tuingroep, kosters,  
enzovoort. Willen wij met elkaar een bloeiende gemeenschap zijn dan blijven wij mensen nodig hebben die mee willen doen.  
Zonder vrijwilligers kan de kerk niet bestaan. Wij zijn dan ook erg blij met al die vrijwilligers, die zich op dit moment op wat voor  
manier dan ook volledig inzetten met hart en ziel. Maar soms komt er een tijd dat dat niet meer lukt en vrijwilligers willen stoppen.  
Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom om mee te doen. 
 
HELPEN WAAR GEEN HELPER IS 
Een paar taken wil ik er uit lichten, eerst die van diaken. Wat is de taak van een diaken: een diaken maakt deel uit van de  
wijkkerkenraad en van het college van diakenen. Een diaken doet mee in de zondagsviering en helpt bij het Heilig Avondmaal.  
Verder zijn diakenen vooral bezig met de financiële nood in de wereld dichtbij en veraf, helpen daar waar geen helper is,  
leefomstandigheden verbeteren van mensen door onderwijs en praktische ondersteuning. Regelmatig worden er acties gehouden 
voor de voedselbank, doppen ingezameld voor hulphonden en ook nog andere inzamelingen waar veel geld mee opgehaald wordt. 
Dit wordt dan weer besteed voor allerlei projecten. In het college van diakenen wordt erover nagedacht waar de financiële steun  
naar toe gaat. Het is prachtig om te zien hoe blij mensen worden als hen perspectief wordt geboden om een beter leven op te  
bouwen. Dit is wel een hele korte samenvatting van datgene waar een diaken zich mee bezighoudt, maar in de periode dat ik  
diaken was, ging er een wereld voor mij open en ik heb erg genoten van deze tijd en hele mooie dingen meegemaakt.  
 
Eén van die mooie herinneringen, echt een hoogtepunt, wil ik hier graag delen. Het was in 2015, dat hier veel vluchtelingen  
werden opgevangen in het WTC. In december hebben wij samen met allerlei mensen uit diverse kerken meegeholpen een  
Sinte Clownsfeest te organiseren voor de kinderen in plaats van een Sinterklaasfeest, omdat een Sinterklaasfeest wel wat gevoelig 
zou kunnen liggen bij sommige bevolkingsgroepen. Door een instantie waren cadeautjes ingezameld, maar deze moesten allemaal 
nog uitgezocht en geselecteerd worden voor de diverse leeftijdscategorieën. Het was ook belangrijk dat iedereen ongeveer  
hetzelfde in zijn of haar tasje kreeg. Dus dat was nog een heel gepuzzel, maar met man en macht gingen wij aan de slag,  
het was een echt oecumenisch gebeuren. Het feest was ook een succes. 
 
PASTORAAL TEAM 
Als tweede wil ik het werk van de ouderling toelichten. De ouderling doet ook mee in de kerkdienst en daarnaast geeft de ouderling 
samen met de predikant en wijkbezoekers handen en voeten aan het pastoraat. Centraal staat daarbij “Omzien naar elkaar”. 
Pastoraat heeft een belangrijke plaats in het kerkelijk leven. Aandacht hebben voor elkaar, een luisterend oor bieden zijn belangrijk 
om ons met elkaar te verbinden. Daarin mogen wij iets van Gods liefde voor de mens laten zien. God wil er zijn voor mensen en 
heeft ons lief zoals wij zijn. Daarom is het zo goed om vooral vanuit de kerk om te kijken naar mensen. De zondagsviering is  
belangrijk, maar ook diaconaat en pastoraat zijn belangrijke pijlers. Het bijzondere van ouderling is, dat mensen hun gedachten en 
ervaringen met je willen delen. Op deze manier geven zij je een kijkje in hun leven. Je probeert wat te geven, maar je krijgt ook  
vaak heel veel terug en dat maakt het werk van ouderling wel heel speciaal. Ook wijkbezoekers zullen dit zeker zo ervaren.  
 
Ook als ouderling kom je op je eigen manier binnen, vanuit je eigen achtergrond en met je eigen ervaringen. Dat mag ook, ik denk 
dat het juist goed is, dat je jezelf bent en blijft. Als wij aan een aantal jaren geleden terugdenken, hebben wij nog een heel andere  
voorstelling van een ouderling. Als de ouderling op bezoek kwam, soms zelfs met de dominee moest iedereen netjes op de bank  
zitten. Gelukkig is dit beeld wel veranderd en kom je meer als gewoon mens binnen en probeer je naast iemand te staan.  
Je merkt wel dat er bij mensen een drempel is om ouderling te worden, juist misschien ook wel door het beeld van vroeger,  
en dat is jammer. Als ouderling maak je deel uit van een pastoraal team, daar kun je ook met elkaar je ervaringen delen en ook  
van elkaar leren. Je hoeft het niet alleen te doen. 
 
LEVEN VOOR ALTIJD 
Diakenen en ouderlingen blijven nodig om een kerkelijke gemeente echt gemeente te laten zijn en te laten bloeien zoals de  
Keukenhof, waar ik mee begon. Wij hopen zo ook dat de Oase een bloeiende gemeente mag blijven, waar mensen met plezier  
naar toe gaan en deel van uit maken. Hier schieten mij de woorden van Psalm 133 vers 1 te binnen “Hoe goed is het, hoe heerlijk  
als broeders (en zusters) bijeen te wonen!” De psalm wordt afgesloten met “Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd”. 
 
 

        Janny de Dreu, 
        (ouderling en coördinatie pastoraat en bezoekwerk) 

 

Een kijkje achter de schermen . . . 



Colofon 

Redactie ‘Ruimte’ : 

p/a Stinzenflora 98 

8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 

  volgende nummer : 

27 AUGUSTUS 2021 

redactie.huizumoost@gmail.com 

 

Predikant 

Functie vacant 

 

Voorzitter kerkenraad 

dhr. A.K. Damstra 

Kwelderstraat 28 

8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

Pastoraal meldpunt 

Mw. S. Vellinga-Kuperus 

Telefoon : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt  5 x per jaar. 

Voor actuele berichten 

verwijzen wij u naar 

 Kerkblad ‘Geandewei’. 

   
          * Zo.      23    mei          9.30 uur Ds. H. Vlasman, Trynwalden        * Pinksteren 

    Zo.      30    mei      9.30 uur Ds. H. Post-Knol, Dronrijp 

    Zo.       6     juni        9.30 uur  Ds. P.R. Beintema, Leeuwarden 

    Zo.  13     juni     9.30 uur  Ds. J.D. Kraan, Burgum 

    Za.  20     juni     9.30 uur  Ds. G. Wessels, Stiens 

  Zo.     27     juni    9.30 uur Ds. N. van den Briel, Oudeschoot 

          * Zo.    4     juli            15.00 uur  Ds. D.G. Posthuma, Burgum   
        * Bevestiging ds. A.H. Boschma  

    Zo. 11     juli           9.30 uur  Ds. P. Dijkstra, Grou 

    Zo.   18     juli      9.30 uur  Ds. J. van der Veen, Heerenveen 

         Zo.   25     juli      9.30 uur  Ds. J.M. Baaij, Burgum 

           Zo.   1     augustus 9.30 uur   Ds. P. Dijkstra, Grou 

           Zo.   8     augustus     9.30 uur            Ds. B. Nijendijk, Midlum     

           Zo.  15     augustus 9.30 uur            Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

          Zo.     22     augustus    9.30 uur Ds. J.N. Jurjens, Drachten 

   Zo. 29  augustus  9.30 uur  Ds. G. Wessels, Stiens 

  Zo.     5  september  9.30 uur  Nog niet bekend 

  Zo.  12 september  9.30 uur  Nog niet bekend 

          * Zo.  19  september  9.30 uur  Ds. A. Terlouw, Dronrijp       * Startzondag 

      

  NB  

    In verband met het beroepen van ds. A.H. Boschma kunnen er nog wijzigingen                    

     plaatsvinden. Kerkdiensten onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen.  

          Wij verwijzen u hiervoor naar de website. 

           

 

       Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden - Huizum 

   KERKDIENSTEN: 
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                BELEEFTUIN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

 
   
  Beste Gemeenteleden,  
 
     Afgelopen zomer zou ik met World Servants naar Myanmar om daar te bouwen aan een  
  prothesewerkplaats. Dit kon door corona helaas niet doorgaan, maar er komt deze zomer  
  een leuk vervangend project. We gaan van 23 juli tot 2 augustus 2021 naar Geldermalsen  
  om daar onder andere te werken aan een beleeftuin voor kinderen met een beperking.  
       Ook gaan we het gebouw opknappen. 
    
  Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de website van World Servants :        
          

           www.worldservants.nl/NL0621 

 
   
   Ook wordt het gebouw dat we in Myanmar zouden bouwen alsnog gebouwd door 
   de lokale bevolking met het geld dat wij in Nederland hebben opgehaald.  
  Zo slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap: het gebouw in Myanmar komt er   
  én we doen in Nederland iets goeds. 
 
  Ik heb heel veel zin in het project en hoop u zo voldoende op de hoogte te  
  hebben gebracht van de situatie met de werkvakantie. 
                                                                                                      
           

                               Lisanne Pronk 
 


