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“Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander 
te vinden is.”
Wat echter dit ‘kostbare’ is in een mens, kan zij slechts 
ontdekken wanneer zij haar sterkste gevoelens, haar 
innigste wens, datgene in haar wat haar diepste inner-
lijk beroert, waarachtig beseft. 
(Martin Buber, De weg van de mens)





7

Inhoudsopgave

De eerste liefde van Tjitske Hiemstra 9

Voorwoord  11

Bidden is stil worden 14

Lectio Divina 15

Gebed n.a.v. psalm 139 18

1. Huis van Bezinning en Bezieling in hart van Leeuwarden 19

2. Mijn droom op Iona 25

3. Hoe mijn gedroomde verlangen vorm heeft gekregen 29

4. Eigen gegroeide spiritualiteit en inspiratie  39

5. Zeven jaar Oergong naast eeuwenoude vermaning 47

6. Oergong: een weg naar de toekomst! 51

Beeldmeditatie 55

Reis zonder landkaart 59



8



9

De eerste liefde van Tjitske 
Hiemstra
Als je eenmaal in die mooie kerk in het hartje van 
Leeuwarden bent geweest en als je daar Tjitske 
Hiemstra hebt horen praten, dan kom je terug om te 
leren van haar woorden en haar leven en om thuis te 
komen in de Oergong. Want dat typeert deze goede, 
lieve, gedreven en wijze predikante: ze is gegrepen 
door de stilte en ze wil die stilte delen met alle mensen 
die komen winkelen in Leeuwarden. Tjitske is een oase 
van geloof en vriendelijkheid, ze wil die oase delen met 
kerkgangers en allen die op haar pad komen. Zo is de 
Oergong begonnen, als een oase voor mensen die te 
veel aan hun hoofd hebben. Ik mocht deze stilteplek 
openen, maar ik deed het niet: ik was instrument van 
de ziel van Tjitske. Alles gebeurde door haar. Ik stond 
erbij en keek ernaar. Als was in haar handen en in haar 
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ziel. Het mooiste aan Tjitske is dat ze haar eerste liefde 
van en voor God nooit heeft verloren. Ik kan het ook 
anders schrijven. Als je zo onbevangen en verwonderd 
door de wereld kunt gaan als Tjitske, dan deel je in de 
liefde voor God en van God. Die eerste liefde zie je, 
voel je en krijg je mee. Tjitske Hiemstra leeft van de 
eerste liefde van God en blijft daardoor nieuwe wegen 
gaan. Ze is nergens bang voor. Als je zo verbonden bent 
in God, kun je alles. Ook een boek schrijven. Als een 
ode aan God, aan de stilte, aan de eerste liefde, aan 
de onbevangenheid en verwondering, aan de bezie-
ling die we zo hard nodig hebben. Daarom is dit ook 
een boek voor iedereen. Want de bezieling van Tjitske 
Hiemstra kan iedereen nieuw leven geven. 

Leo Fijen (hoofd levensbeschouwing KRO-NCRV).


