
 

 
 
 
 
 
Lieve Menno, Jildou, Jelte, familie, vrienden en dierbaren van Nynke Renske 
 
We zijn hier vandaag om afscheid te nemen van Nynke Renske, maar eigenlijk wil ik helemaal geen 
afscheid nemen. Nynke Renske heeft mij tijdens haar ziekzijn gevraagd of ik ook iets wilde zeggen. 
Dat wilde ik graag voor haar en jullie doen. Maar nu het eenmaal zover is vraag ik me af waarom we 
hier in hemelsnaam staan. Op die waaromvraag krijgen we geen antwoord.  
 
Mijn naam is Henk Orsel, directeur van SWS De Floreant uit Luttelgeest en omgeving en ik mocht de 
laatste 2,5 jaar haar leidinggevende zijn. Ik wil jullie meenemen in wat ze voor mij heeft betekend, 
maar ook voor ons als team en bovenal voor het onderwijs in de Noordoostpolder en in het 
bijzonder van menig kind en gezin in Luttelgeest.  
Ook hoop ik dat dit verhaal troost geeft bij de mooie gedachte en mooie verhalen dat het leven van 
Nynke Renske in ons doorgaat.  
 
Dat we haar op 40-jarige leeftijd moeten loslaten doet heel veel pijn. Ook al heb ik haar slechts 1/16e 
van haar leven meegemaakt, maar in breuken was ze niet de beste (he Jelte).  
 
Ik heb haar in de afgelopen 2,5 jaar goed leren kennen. Ze was zelfs mijn buurvrouw in groep 3. Haar 
lokaal en mijn kantoor liggen naast elkaar. Wat een vakvrouw! Zoals we in de advertentie ook 
schrijven: enorm spontaan, zorgzaam en bovenal een heel mooi mens.  
 
Nynke Renske werkt al lang voor Aves en diens voorgangers. Al vanaf 2004 stond ze voor de klas in 
de polder. Als jonge Friese vrouw kwam ze vanuit Arum (vergelijkbaar qua grootte met Luttelgeest) 
naar de polder. Eerst op een aantal andere scholen gewerkt, daarna jaren op De Klipper en later op 
De Floreant, in Luttelgeest kwam ze tot bloei. Zo heb ik me ook laten informeren door insiders met 
wie ze jaren met enorm veel plezier heeft gewerkt.  
 
Nynke Renske heeft heel lang kleuters gedraaid. Ze was zo’n kleuterjuf die je je als ouder wenste. Zo 
vertelde me afgelopen week een moeder dat ze op de eerste dag van haar dochter van net 4 al na 
een uur een berichtje kreeg dat het allemaal goed ging. Een leerkracht die oog had voor alle 
leerlingen en ouders, zo’n leerkracht die elke ouder wenst voor zijn of haar kind.  
 
Het is Nynke Renske allemaal niet komen aanwaaien. Ze was een harde werker, al op de basisschool 
en haar vervolgopleidingen toonde ze veel inzet en bevlogenheid.  
 
Een van haar drijfveren om het onderwijs in te gaan was dan ook dat ze graag veel positiviteit wilde 
brengen. Iets wat ze zelf niet altijd gehad had op school. Nynke Renske was als geen ander in staat 
om plezier te maken en te genieten met de kinderen.  
 
Was ze dan overal goed in? Nee. Haar ICT-skills lieten wel eens te wensen over, maar het 
organiseren van het sinterklaasfeest was dan wel weer helemaal haar ding. Ook was ze geen ster 
met rekenen, maar haar creativiteit en verhaaltjes in het rapport over leerlingen waren uit de kunst. 
Ook haar handschrift was schitterend. Soms kon ze stug zijn, toch een echte Fries, nietwaar, maar ze 
wist waar ze voor stond. Het vertrouwen in haar zelf groeide en soms was het ook even weg. Dan 
was er een collega nodig die haar weer op weg hielp. Dat duwtje hebben we allemaal soms even 
nodig.  
 
De afgelopen 2,5 jaar stonden ook in het teken van Corona. Het was dan ook Nynke Renske die 
samen met Marloes de fantastische en later volop gekopieerde appeltaart-actie bedacht!  
 
 



 
 
 
 
Alles werd geregeld, van appels en rozijnen tot pakken mix en eieren. Het enige wat ik hoefde te 
doen was de krant bellen en een stukje schrijven. Maar wat hier wezenlijk achter schuil gaat was het 
rasoptimisme van Nynke Renske: samen bakken we er wel wat van. Een mooi detail dat onze 
dochters in coronatijd ook regelmatig bij elkaar kwamen om iets lekkers te bakken.  
 
Ook de bouw van de nieuwe school was een project waar ze van genoot, ze wilde zo graag nog zo 
lang genieten in groep 3. Na zo’n 15 jaar kleuters, zag ze groep 3 als de kroon op haar werk. Alleen 
het was nog niet af.  
 
Nynke Renske was dol op het lesgeven en haar klas, daarnaast zette zij zich met de volle 100% in om 
te bouwen aan onze school. Zo stapte ze ruim 2 jaar geleden in de werkgroep 'het FloraSportPlein', 
met als doel het realisteren van speel/sportgelegenheid rondom de school voor Luttelgeesternaren 
en onze leerlingen. Vele avonden vergaderen, in coronatijd ging dit digitaal door zette ze zich 
hiervoor in. Ze maakte zich hard voor onder andere een amfitheater, wat was ze twee weken 
geleden trots dat het allemaal gerealiseerd is en fijn dat ze twee weken geleden samen met Menno 
bij de opening van het Florasportplein aanwezig kon zijn.  
 
We wisten vrij snel dat dit de plek was waar een gedenkplek voor Nynke Renske moest komen, met 
hulp van ouders en betrokken Luttelgeesternaren is het gelukt om dit afgelopen woensdag voor haar 
te realiseren.  
 
En toen een zwarte dag in september. Ze vertelde me dat ze ziek was. Menno wist het nog niet eens. 
Die zat in Frankrijk met zijn vrienden, een tocht met oude motors, brommers en auto’s. 
Een paar weken later kwam ze het zelf aan het team vertellen. Maar met goede moed en vol 
vertrouwen ging ze de kuren in. Ze was erop gebrand om terug te komen. Ze werd zelfs venijnig als 
het gesprek te veel de andere kant op ging. Ze wilde komend schooljaar weer meedoen, maar helaas 
is haar die levenstijd niet meer gegeven.  
 
De afgelopen maanden hebben we elkaar vaak en intens gesproken. Ze vertelde over haar angsten 
en haar plannen. Over haar ziekzijn en dat ze weer beter wilde worden.  
Ze bleef collega’s bestoken met lesideeën en ze organiseerde zelfs nog een heus letterfeest voor 
groep 3 waar Jildou samen met collega Lisa een prachtige dag van maakte, Nynke Renske was via 
live-video aanwezig.  
 
Uit alles uit mijn verhaal spreekt haar levenskunst van liefhebben en liefde doorgeven. De roos, de 
rode roos staat voor die liefde. Haar lievelingsbloem.  
 
Bette Midler zing over die lievelingsbloem. Over het zaad dat verscholen ligt. Dat in de winter, als 
alles koud is, dat daar de kiem verborgen ligt die in de lente tot bloei gaat komen.  
 
En in deze zomer kwam voor Nynke Renske de herfst te vroeg. Veel te vroeg.  
 
Toch heeft zij in die 40 jaar heel veel zaadjes gepland. In haar eigen man, in haar eigen kinderen, in 
haar familie, maar ook in de leerlingen en oud-leerlingen uit Luttelgeest, in menig gezin, in ons 
team… We putten troost uit de gedachte dat het leven doorgaat. Dat haar liefde in mensen 
doorgaat.  
 
Nynke Renske, bedankt voor alles. Je was een mooi mens.  
             
 
 
Henk Orsel  
 


