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Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente 

Leeuwarden-Huizum (Oost) 

                     “VAN U IS DE TOEKOMST” 
Het is bijna Startzondag en dat is hét signaal dat de kerkelijke gemeente weer uit het haar zomerslaap ontwaakt en er weer 

allerlei activiteiten van start gaan. Het is deze keer, voor mijn gevoel, nog meer een start dan andere jaren. Immers wij hebben 

het afgelopen seizoen volop met de coronacrisis te maken gehad. Heel veel activiteiten konden helaas niet doorgaan.  

De ontmoeting staat in onze gemeente hoog in het vaandel, maar dat kon maar zeer beperkt. En velen hebben dat heel erg  

gemist. Zoals het nu lijkt, is er dit seizoen weer meer mogelijk. Prachtig. Bij mij persoonlijk heeft deze startzondag ook een extra 

gevoel, want het wordt mijn eerste seizoen als predikant van Leeuwarden Huizum-Oost. 

 

Het thema van de Protestantse kerk voor de startzondag is “Van U is de toekomst”. Dit thema komt van een rapport van de PKN. 

Het gaat om ontvankelijk en waakzaam leven onder de genade. De coronapandemie heeft ons opnieuw laten zien dat het leven 

niet maakbaar is en wij geen grip hebben op dit bestaan. Wij kunnen niet in de toekomst kijken en soms maken wij ons zorgen 

over de ontwikkelingen in de maatschappij. En soms voelen wij ook spanning hoe het met de kerk zal gaan.  

En juist dan is het goed te beseffen wat het jaarthema is: “Van U is de toekomst”. Het verlost ons van de kramp en maakt juist 

onze handen vrij om open te zijn en te doen wat mogelijk is. Het woordje genade is verwant met ons Nederlands woord gratis.  

En als iets gratis is, dan trekt dat over het algemeen in ons land de aandacht. 

 

De grondtoon van de kerk mag genade zijn, wordt in dit rapport geschreven.  

Wij mogen ontspannen leven vanuit de liefde van God en dat geeft ons juist ook de  

ruimte om die liefde te delen. Dan kun je als mens ook volop medemens zijn.  

Het woordje ‘genade’ is zeker niet bedoeld om ons wat in slaap te sussen en passief te  

maken. Nee, het is een waakzaam woordje. Het is beseffen dat niet alles maakbaar is.  

Dat hebben wij in deze coronacrisis ook weer volop ervaren. Het geeft ruimte om te  

aanvaarden, maar ook de ontspanning om juist dat te doen wat mogelijk is.  

Luther zegt het zo mooi : ‘Een steen die in de zon ligt, wordt vanzelf warm.’  

Oftewel: Ontvangen zet aan tot geven.                                            

 
Zo mogen wij samen starten en samen naar vermogen mens van God zijn en dus 
medemens zijn in deze wereld. Niet verkrampt vasthouden, maar open handen 
naar de toekomst en naar elkaar. “Van U is de toekomst” en ondertussen doen 
wij wat mogelijk is. 
 
 

In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord 

 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ‘t gouden koord 

dat allen samenbindt. 
 
 (Lied 969 : 1 en 2) 
                                                                                  
                                                                    Een hartelijke groet voor u allen, 

                                                                 Ds. Anne Henk Boschma 
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Op zondag 4 juli j.l. werd in een feestelijke middagdienst in de Oase ds. A.H. Boschma bevestigd 

door onze oud-predikant ds. D.G. Posthuma.  
 

DIENST UIT DRIE GEDEELTEN 

Door de verruimde Corona-maatregelen konden in de samengevoegde kerkzaal en Vijverzaal een honderdtal wijkgemeenteleden 

en gasten deze dienst aan tafels gezeten bijwonen. De dienst bestond uit drie gedeelten, de dienst van de aanroeping door de 

lector, de dienst van de verbintenis door ds. Posthuma en de dienst van de schriften door ds. Boschma.  

De muzikale ondersteuning werd verleend door onze voorzangers, nu versterkt door bescheiden gemeentezang.  

De verbintenis was plechtig en indrukwekkend. 

 

SYMBOOL VOOR DE KINDEREN 

Bij het moment voor de kinderen kregen deze een set ‘oortjes’ van de nieuwe predikant, als symbool voor het horen en een link 

naar het luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Ook is het een herinnering aan deze dienst.  

De overdenking was gebaseerd op de lezing van Psalm 146, een lofzang. 

 

DS. A.H. BOSCHMA 

Direct na afloop van de dienst werden de drie hoofdpersonen van het beroepingswerk toegesproken door de voorzitter van de 

wijkkerkenraad, de heer A.K. Damstra. Als eerste werd ds. Boschma als nieuwe wijkpredikant verwelkomd in zijn nieuwe  

gemeente. Niet alleen voor hem, maar zeker ook voor ons, was het een snelle en inspannende procedure. Ds. Boschma  

onthulde vervolgens het bijgewerkte predikantenbord. Mw. Boschma kreeg het liturgisch bloemstuk aangeboden. 

DS. S. CNOSSEN-HOEKZEMA 

Daarna werd afscheid genomen van ds. S. Cnossen-Hoekzema die ons in het afgelopen jaar op voortreffelijke wijze bijstond in 

het pastoraat. We kunnen terugzien op een fijne samenwerking. Als aandenken kreeg ze een bos bloemen en een geschenkbon 

overhandigd. 

 

DS. D.G. POSTHUMA 

Tenslotte werd ds. Posthuma in het zonnetje gezet, die niet alleen onze consulent was, maar tevens pastoraal werk deed.  

Met het laatste gaat hij tot 9 augustus door in verband met de vakantie van de nieuwe predikant. Ook hij kreeg een bos bloemen 

met een cadeaubon uit handen van de voorzitter. Alle drie de hoofdpersonen maakten van de gelegenheid gebruik om een  

dankwoord uit te spreken. 

 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE 

De kinderen van de nevendienst overhandigden ds. Boschma een kistje met een speciaal gemaakt cadeau, namelijk een  

‘Geloof, hoop en liefde’ servies voor gebruik in zijn nieuw in te richten werkruimte in de Oase. Na afloop van dit officiële deel, 

werd koffie en thee gedronken met een koek. De wijkgemeente kan terugzien op niet alleen een bewogen jaar, ook op een  

passende afsluiting ervan in de vorm van deze bevestigingsdienst.                                                                                                                                

        A.K. Damstra, preses WK. 

           VERSLAG BEVESTIGINGSDIENST 

                       DS. A.H. BOSCHMA   

         PKN Leeuwarden-Huizum Wijkgemeente Oost 

        Dienst van de aanroeping 

              Dienst van de verbintenis     

   Dienst van de Schriften 
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        Al soe ik kear op kear yn djippe gesprekken               Al blies ik de trompet heech fan `e toer. 

        myn ferhalen ôfstekke en wist wize wurden op alle gebiet,        al sjong ik fol fjoer de stjerren fan `e himel, it heechste liet, 

        as ik de leafde net mei sprekke liet dan like it mear           as ik de leafde net meispylje liet dan klonk it noch krekt 

        op tromme-gekletter geswets en gesketter               as toeters en bellen. 

        as ik de leafde net meisprekke liet.                 Ik hie neat te fertellen as de leafde net meispylje liet. 

 

          

                                Sûnder leafde bin ik wei, sûnder oaren stel ik neat foar. 

          Hie ik oaren net by my, ik siet op in dearinnend spoar. 

          Want leafde is fertrout en leafde is leauweardich, 

          is iepen, sa earlik as goud, rûnût en rjochtfeardich. 

          `t Is leafde dy`t sjocht hoe opnij te begjinnen. 

          Wat leafde al net docht: fertriet, ja ek de dea oerwinne. 
          Karel Eykman, by 1 Korintiërs 13. 

           Zonder liefde ben je nergens. 

               SÛNDER LEAFDE BISTO WEI 

       

       Beste Gemeenteleden, 

        

       Deze zomer ben ik van 23 juli tot 2 augustus met Word Servants in Geldermalsen geweest (omdat de reis naar Myanmar 

       vanwege corona niet door kon gaan). Daar hebben we niet alleen verschillende dingen gebouwd, maar we hebben ook  

       activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de Wieken (‘s Heeren Loo) veelal mensen met zowel een lichamelijke  

       als mentale beperking. 

 

       Met onze groep van 26 jongvolwassenen hebben we gebouwd aan de beleeftuin, een schuur opgeruimd, banken en  

       het Prieel (een soort houten overkapping) geschuurd en in de beits gezet, muren geverfd en een gevaarlijke schommel  

       weggehaald. Ook hebben we meegeholpen met het organiseren van activiteiten voor de bewoners. Zo kon de zondagse  

       viering nu twee keer fysiek zijn in plaats van online omdat onze groep er was om mee te helpen. Ook hebben we een  

                       avondwandeling gemaakt met de bewoners en meegedaan met de bingo.  

                                                                         We kregen de mogelijkheid om mee te lopen met verschillende activiteiten,                        

                                                                           zoals de dagbesteding waar bijvoorbeeld wordt gebakken of geschilderd,  

                                                                           zodat we een beeld konden krijgen bij het dagelijks leven van deze mensen. 

                                                                            

                                                                         Omdat het project waarbij ik meeging ‘onbeperkt’ was, konden er ook mensen 

                                                                          mee die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. We hadden dan ook drie mensen                     

                                                                           in onze groep die in een rolstoel zaten. Ik merkte bij mijzelf een interessante 

                                                                         ontwikkeling waarbij ik eerst (te) veel nadacht over hoe ik met deze mensen  

                                               om hoorde te gaan (bv wel of niet de rolstoel duwen), maar in de loop van de 

       week merkte ik dat dit steeds natuurlijker ging. Het was een hele bijzondere ervaring om mee te gaan met een World -    

       Servants project en er is veel te veel gebeurd om alles uitgebreid te omschrijven. Op de website van World Servants,       

       www.worldservants.nl/nl0621, kunt u de stukjes die onze hoofdleider elke dag heeft geschreven teruglezen om  

       een iets uitgebreider beeld te krijgen. 

 

       Tot slot wil ik nog even benoemen dat de bouw in Myanmar ook doorgaat met financiële steun van World Servants en wil      

       ik jullie nogmaals erg bedanken voor alle steun die ik heb gekregen waardoor ik de mogelijkheid had om met dit project  

       mee te gaan. 

                                  Met vriendelijke groet,   

                                  Lisanne Pronk 

 

     LISANNE BOUWT MEE AAN EEN BELEEFTUIN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING 

         UPDATE WERKVAKANTIE WORLD SERVANTS 
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‘t Is leafde dy’t sjocht hoe opnij te begjinnen. 



 VAN DE DIACONIE . . . 
 In de coronatijd zijn de binnengekomen gelden van de Diaconie wat achtergebleven; toch heeft de Diaconie de   

  donaties aan de verschillende doelen door laten gaan. Zo heeft de Diaconie hulp geboden aan organisaties en  

  instellingen die het moeilijk hebben door het Covid-virus (o.a. in India en Zuid-Afrika, Knysna).  

  Ook heeft de Diaconie verschillende doelen van Kerk in Aktie gesteund. U hebt dit waarschijnlijk wel gelezen in  

  Geandewei (Leeuwarden-Huizum Algemeen, omdat de Diaconie werkt voor beide wijken).  

   

      De diaconie vraagt u niet alleen financieel bij te dragen (NL31 INGB 0000 8493 76 o.v.v.  

      Diaconie Leeuwarden-Huizum + concreet doel), maar ook door lid te worden van de  

      Diaconie. Het is bevredigend, concreet werk, omdat u iets kunt betekenen voor mensen   

      dichtbij en veraf. U kunt ook lid worden, zonder dat u in de kerkenraad zitting neemt.   

      De Diaconie vergadert alleen als het nodig is, zo’n 9 keer per jaar.  

      Het moderamen Diaconie (voorzitter, penningmeester, secretaris, lid) vergadert wat vaker. 

               

      * Voorzitter: Annie Plantinga (Kurios), g,plantinga46@chello.nl (Tel. 212 98 32) 

      * Secretaris: Goff Spoelstra (Oase), gl.spoelstra@gmail.com (Tel. 288 25 08) 

  EETCAFÉ 

  Eetcafé  

 

                                          

 

   We zijn van plan om weer te beginnen met het EETCAFE. De maatregelen zijn versoepeld en we gaan er vanuit dat iedereen  

   die wil komen is ingeënt of is getest. Maar voorzichtigheid blijft geboden en daarom gaan we een ruimere opstelling maken in  

   de kerkzaal van de Oase. We gaan van start op woensdag 15 september a.s. om 18.00 uur. 

      

   U kunt zich tot zondag 12 september opgeven bij :  

   Bouwe van der Zee, telefoon 288 17 04,  email: br.vanderzee@kpnmail.nl   

   en/of bij Fetze Elgersma, telefoon 288 13 80, e-mail: f.elgersma1@chello.nl 

 

   De inloop is op 15 september vanaf 17.30 uur.   

   De bijdrage in de kosten proberen we voorlopig te houden op € 6,00 per persoon.  

   Bij opgave graag uw telefoonnummer vermelden.  

   We zien u graag weer bij het EETCAFE in de Oase. 

                        
 
   
  Wij zijn weer begonnen met de koffie/thee-inloopochtenden en wij genieten ervan om elkaar weer te kunnen  
     ontmoeten. Fijn dat dit weer kan en wij hopen dat dit ook zo kan blijven de komende tijd. Ook het eetcafé gaat weer      
     opstarten. De afgelopen tijd hebben wij elkaar kunnen zien en spreken om de veertien dagen.  
 
     Vanaf september - omdat ook het eetcafé weer gaat beginnen - hebben wij in eerste instantie gedacht om de koffie/thee -  
     ochtenden één keer in de maand te houden, op de eerste woensdagmorgen in de maand. Maar omdat het nog onzeker is     
     hoeveel mensen bij het eetcafé kunnen zijn, is het misschien ook een idee om de koffie/theeochtenden daarnaast door te  
     laten gaan. Op de afgelopen koffie/thee-inloopochtend hebben wij aan de mensen gevraagd of daar behoefte aan is.  
     Er bleek duidelijk belangstelling voor een tweede koffie/thee-inloopochtend in de mand te zijn. Daarom is besloten hiermee 
     door te gaan.   
      

          Wel bekend zijn onderstaande data : 
 

     *  Woensdagmorgen   1 september 2021 
     *  Woensdagmorgen  15 september 2021  
  *  Woensdagmorgen   6 oktober      2021 
    *  Woensdagmorgen  20 september 2021 
  *  Woensdagmorgen    3 november  2021 
   *  Woensdagmorgen  17 november  2021 
  *  Woensdagmorgen   1 december  2021  (Bingo) 
      
    Aanvang : 10.00 uur tot 11.30 uur 
     
    Hebt u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Janny de Dreu,  
    Tel. 280 13 87 of e-mail: dreudec@gmail.com. Wij hopen met elkaar op een mooi seizoen. 
    Een hartelijke groet namens alle gastvrouwen en gastheer. 

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Normaal bezoeken we de geïnterviewde thuis, maar de kamer van ds. Anne Henk Boschma in de Oase was net een paar dagen 

opgeleverd en heel geschikt om ons te ontvangen. Ondanks dat het koffiezetapparaat nog wat gewenning vergde, was de koffie 

heerlijk. 

 

Anne Henk wist al vanaf de kleuterschool in Sondel dat hij dominee wilde worden. Op een boerderij middenin het dorp groeide hij 

daar op als jongste van 5 kinderen. Bij een oudergesprek gaf de kleuterjuf aan dat ze het heel bijzonder vond dat een   

jongen dominee wilde worden; meestal was het politieman of brandweerman.  

 

Na de basisschool ging Anne Henk naar de mavo, havo en atheneum en vervolgens  

naar de Universiteit in Kampen. Hij studeerde af bij Professor Cees den Heijer.  

Zijn doctoraalscriptie ging over de antropologie in de theologie van Paulus. 

 

Toen hij een keer in zijn geboortedorp voorging, was de kleuterjuf ouderling van dienst.  

Bij de handdruk zei ze ”Nu is het zover”. 

 

Anne Henk en zijn vrouw Nienke hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen.  

De kinderen zijn het huis uit, maar tijdelijk wonen hun zoon, schoondochter en 

kleinkinderen bij hen in huis vanwege een verbouwing van hun nieuwe huis.  

Zo is er weer levendigheid in huis en klinkt er af en toe “Pake, waar ben je!”. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 

“Ik was ook goed in scheikunde op school. Ik had zelfs een 10 op mijn cijferlijst. Mijn decaan heeft me nog gepusht om iets in de 

chemie te gaan doen, maar dat wilde ik niet”. Als ik op dit moment wat anders zou moeten doen, zou ik wel uitvaartleider willen 

worden. Ik had het afgelopen jaar erg veel uitvaarten en merk iedere keer weer hoe belangrijk de begeleiding is.  

Dat zou wel iets voor mij zijn.” 

 

HOE ZIE JE JE TOEKOMST? 

“Ik ben erg optimistisch en positief over de toekomst. De kerk blijft wel, in welke vorm dan ook. De Kerk is ook breder dan  

onze kerk en gemeente. Wellicht komt er weer een tijd dat mensen meer behoefte hebben aan gemeenschap, een band met  

elkaar en bezinning.” 

 

WAT WIL JE NOG EEN KEER GRAAG DOEN IN JE LEVEN? 

“Ik heb geen zogenaamde bucketlist. In Drachten heb ik een keer laten vallen dat ik nog wel een keer naar New York zou willen. 

Bij het afscheid in Drachten heb ik dat als cadeau gekregen.” 

 

WELKE ROL SPEELT GELOOF IN JE LEVEN? 

“Geloof speelt een tamelijk bepalende rol. Ik ben persoonlijk niet van de grote woorden. Kleine gebaren van liefde en nabijheid 

zijn heel belangrijk voor mij. Grote woorden, daar breek je heel makkelijk op stuk. Liefde, gemeenschap en samen zoeken, vind  

ik heel belangrijk. We zoeken samen. In kleine gesprekken kun je soms God “tevoorschijn luisteren.” 

 

WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 

“Ik las de profielschets van Huizum Oost: Zoekende naar God, aandacht voor liederen en liturgie. Dat sprak mij erg aan.  

In de gesprekken die we hadden sprong de vonk van beide kanten over. Het voelde meteen goed, als een gemeenschap waar ik 

me thuis zou kunnen voelen en mezelf zou kunnen zijn als predikant met eigen beleving en eigenaardigheden.  

Daarnaast wilde ik graag voor 80% gaan werken en ook dat klopte precies.” 

 

IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 

“Ik volg het nieuws heel veel en luister graag naar podcasts over politiek. Het milieu vind ik een belangrijk item en de  

vluchtelingenproblematiek houdt me bezig. Ik heb meerdere contacten gehad in AZC’s met mensen die direct betrokken waren bij 

kerk en maatschappij. In de Bijbel is veel aandacht voor de armen en vreemdelingen, mede doordat Israël zelf ook een  

slavenvolk was en onderdrukt werd.” “Daarnaast houdt het me bezig dat er in Nederland ook veel armoede is.  

Verschillen tussen rijk en arm zijn groot. Als je van een uitkering moet leven en/of gebruik moet maken van de Voedselbank, heb 

je het niet gemakkelijk.”                                                                                    

                                                                                                                                                                    (vervolg pagina 6)             

DS. ANNE HENK BOSCHMA 
Predikant PKN Leeuwarden - Huizum Wijkgemeente Oost 
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REDACTIE ‘RUIMTE’ 
Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden 

 

Uiterste inleverdatum voor het 
  volgende nummer : 

5 NOVEMBER 2021 

redactie.huizumoost@gmail.com 
 

PREDIKANT 
Ds. A.H. Boschma 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 
Tel.: 0512 - 37 22 04 

ah.boschma@hetnet.nl 
 

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’ 

of de website 

 www.kerkhuizumoost.nl 

     

      Zo.     19   september  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma       * Startzondag 

      Zo.     26  september  9.30 uur  Ds. H. Post-Knol, Dronrijp 

      Zo.        3  oktober  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

      Zo.      10  oktober  9.30 uur  Ds. J.M. Baaij, Burgum 

      Zo.      17 oktober  9.30 uur Ds. J. Miedema, Leeuwarden 

      Zo.      24  oktober  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

      Zo.      31  oktober 9.30 uur  Ds. A.H. Boschma 

      Wo.      3  november      19.30 uur Ds. A.H. Boschma    * Dankdag  

                    voor Gewas en Arbeid 

      Zo.        7  november  9.30 uur  Ds. P. Dijkstra, Grou 

      Zo.     14  november  9.30 uur  Ds. M. Vroonland, Westmaas 

      Zo.      21  november  9.30 uur  Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

      Zo.     28 november  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma   * 1e adventsdag  

      Zo.       5  december  9.30 uur  Ds. J.F. Kroon, Grijpskerk    * 2e adventsdag 

      Zo.     12  december  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma   * 3e adventsdag 

      Zo.     19  december  9.30 uur  Ds. A.H. Boschma   * 4e adventsdag 

            
             

           

    KERKDIENSTEN 
 

   Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 

 

ZIJN ER OOK ZAKEN WAAR JE MOEITE MEE HEBT, WAAR JE JE AAN ERGERT OF WAAR JE NIET TEGEN KUNT? 

“Ik kan niet tegen onrecht. Wat ik ook wel lastig vind zijn zinloze conflicten. Zaken worden op scherp gezet, zonder de drive te 

hebben om eruit te komen.” 

 

BEN JE OOK ERGENS BANG VOOR? 

“Ik heb hoogtevrees. Op internet heb ik wel eens video’s gezien van Chinezen op een glazen brug, waarbij het lijkt alsof het glas 

breekt. Mensen op deze brug kunnen verlammen van angst en daar kan ik me heel goed in verplaatsen.” 

 

HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 

“Je naaste liefhebben als jezelf. Zoals Jezus zei: Wat jij wilt dat de mensen doen, doe dat dan zelf ook.” 

 

HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 

“Een vakantie met mooi weer en een balans van actie (fietsen, sporten, zwemmen) en rusten (lezen, relaxen en lekker eten). 

Stadswandelingen doen we ook veel. We hebben ook meerdere stadswandelingen gedaan in Leeuwarden en laatst ook in  

Huizum-Dorp.” 

 

ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN? 

“Ik zou heel graag wensen dat ongelijkheid, onrecht en armoede uit de wereld verdween. Toch een beetje Hemel op aarde.” 

 

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 

“In de theologie heb ik affiniteit met Dietrich Bonhoeffer. Hij heeft het geloof geleefd. Hij is ook verassend actueel in het  

beschrijven hoe God naar de rand van de samenleving wordt gedreven en hoe je daar mee omgaat. Hij zet me altijd weer aan 

het denken. Hij heeft hele mooie dingen over de kerk gezegd. Hij was op een bepaalde manier vroom zonder een nare bijklank”. 

 

HEBBEN WE JE ZO GOED GENOEG LEREN KENNEN OF WIL JE NOG IETS KWIJT? 

“Ik ben 10 jaar geleden heel zwaar ziek geweest. Dat gaat bij je biografie horen. Ik heb darmkanker gehad en het zag er heel 

somber uit voor me. Ik ben 3 keer geopereerd en ben wonderbaarlijk hersteld en heb er alleen een stoma aan overgehouden.  

Ik kan in principe alles weer en ga 2x per week naar de sportschool. Als je zo zwaar ziek bent en niets meer kunt, ga je terug 

naar 0. Ik kijk nu wel anders naar de wereld. Ik geniet meer van het leven dan voorheen.” 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                     Edwin van der Wal en Janny Fokkema 
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