Jongerenkringleidster Lisanne van den Nouland:

“God geeft ons talenten die we in
mogen zetten en ontwikkelen”
“Wat een eer dat ik gevraagd ben voor een interview in het Meerkerknieuws!” is de enthousiaste reactie
van Lisanne van den Nouland als ze benaderd wordt. Ze vindt het leuk om wat meer over zichzelf en wat
haar bezighoudt te vertellen. De 21-jarige jongerenkringleidster uit Kudelstaart studeert Verpleegkunde
aan Hogeschool InHolland en zit in het laatste studiejaar. Dit betekent stage lopen en aan de slag met een
afstudeeronderzoek.

Nursing. Voor mij betekende deze reis dat
ik behoorlijk uit mijn comfortzone moest
stappen. Vlak voor mijn vertrek zag ik er
best tegenop. De omstandigheden in Nicaragua zijn niet te vergelijken met die hier in
Nederland. De mensen daar zijn zo arm en
in de gezondheidskliniek waren de omstandigheden zo onhygiënisch. Toch ben ik blij
dat ik gegaan ben. Ik had heel bijzondere
ontmoetingen met de mensen daar en vind
het fijn dat ik aan jonge meiden daar kon
laten zien dat het leven ook anders kan
als jonge vrouw zijnde. Meisjes raken daar
op hun veertiende vaak al in verwachting
en hebben geen idee dat je ook door kunt
leren als vrouw en jezelf ontwikkelen.”

Lisanne tijdens haar werk in Nicaragua
“Ik vind mijn studie leuk en ga met plezier
naar mijn stage, maar nu ik de komende
maanden ook nog aan de slag ga met mijn
scriptie, merk ik dat ik dat best spannend
vind. Ik wist al van jongs af aan dat ik de
verpleging in wilde en als alles goed gaat,
heb ik van de zomer dan echt mijn diploma
op zak.”
Lisanne vertelt waarom zij altijd al de wens
had om dit vak te gaan uitoefenen. “Ik vind
het medische aspect erg interessant en ik
ga graag met mensen om. Ondanks dat
ik vaak te maken heb met mensen die in
zorgelijke situaties zijn beland, vind ik het
een mooie uitdaging om hen toch een fijne
tijd te bezorgen. Ik probeer dat bijvoorbeeld
door middel van humor. Een grapje kan de
spanning doorbreken of er eventjes voor
zorgen dat iemand zijn zorgen vergeet.
Hoewel sommige verhalen en situaties
van patiënten veel met mij doen, kan ik
het gelukkig in de bus naar huis wel weer
loslaten.”
Jongerenhuiskring
In haar vrije tijd speelt Lisanne volleybal
en doet ze graag leuke dingen met vrienden. Om de week leidt ze samen met Ben
Bosma een jongerenkring.

“Ik kom sinds 2007 in De Meerkerk en heb
verschillende dingen gedaan binnen de
kerk. Zo was ik bijvoorbeeld betrokken bij
de Alpha Cursussen. Toen jongerenwerker
Patrick van der Laan mij vroeg om een
jongerenkring te gaan leiden, heb ik even
getwijfeld. Ben ik wel een goed voorbeeld?
En heb ik wel overal een antwoord op? Ik
vond het spannend, maar weet nu dat je als
kringleider ook niet overal een antwoord op
hoeft te hebben. Het is leuk om met elkaar
na te denken en in gesprek te gaan over
bepaalde onderwerpen rondom het geloof.”
Onvoorwaardelijk
Haar geloof is voor Lisanne erg belangrijk.
“Ik probeer elke dag te starten met God. Ik
vraag Hem of Hij mij wil helpen om tijdens
mijn dagelijkse werkzaamheden iets van
Zijn liefde uit te stralen. God is belangrijk
voor mij, want Hij is er altijd. Mensen kunnen je soms toch teleurstellen, maar God
niet. Hij heeft altijd volledige interesse in
alles wat je doet en is er onvoorwaardelijk
voor je.”
Nicaragua
Afgelopen zomer werkte Lisanne drie
maanden als verpleegkundige in Nicaragua. “Ik deed dit vanuit een minor Global

Bijzonder
Lisanne vond het ook bijzonder om op te
trekken met de groep Nederlanders met
wie zij daar was. “Ik was de enige christen
en dat leidde soms tot bijzondere gesprekken. Een jongen uit de groep hield zich
bezig met drugs en was op zoek naar van
alles. Ik kreeg op mijn hart om hem te zeggen: ‘misschien weet je het zelf niet, maar
God houdt heel veel van je’. Eng om tegen
hem te zeggen, maar hij vond het heel
bijzonder om te horen.”
Keuzes maken
Lisanne merkt dat het soms zoeken is
tijdens het maken van keuzes als student
en als christen. “Ik wil een goed voorbeeld
geven, maar kan er ook erg van genieten
om een wijntje te drinken en een avondje
te stappen. Ik denk dat je als christen ook
wel echt ìn de wereld mag zijn, maar dat
je moet oppassen dat je niet vàn de wereld
bent. Ik denk dat het goed is om als christen ook kritisch te zijn en bepaalde zaken
uit te zoeken, zolang je de kern van het
geloof voor jezelf voor ogen houdt en dat is
Jezus. Ik vind het soms lastig om Gods stem
te verstaan. Ik denk dat het goed is om je te
laten leiden, maar daarnaast is het volgens
mij ook belangrijk om je gezonde verstand
te gebruiken en daarmee keuzes te maken.
Ik geloof dat God je talenten heeft gegeven
en dat je die mag inzetten en ontwikkelen.
Daarvan word je gelukkig en zo kom je tot
je doel.”

