
Duo-interview

HOE KENNEN JULLIE ELKAAR?

Michèlle: Via ons bisdom hoorde ik over de Marriage Course, een cursus voor 

echtparen om te investeren in je huwelijk. Hoewel het een protestants project 

was, leek het mij mooi om daar vanuit onze parochie iets mee te doen. Via de 

website vond ik de contactgegevens van Annette – die samen met haar man de 

cursus leidde – en ik belde haar eens op.

Annette: Ja, dat eerste telefoontje weet ik nog heel goed: ik stond net in een pan 

te roeren voor het avondeten. We spraken af om elkaar te ontmoeten in een 

restaurantje in Maastricht.  Ik ben protestants opgevoed en kwam zo goed als 

nooit in contact met katholieken, en dacht: we hebben wel hetzelfde geloof en 

dezelfde basis en dezelfde Bijbel, maar verder we zijn we wel heel anders. Maar 

toen ging ik met jou in gesprek en toen merkte ik: we zijn eigenlijk helemaal niet 

anders. We willen allebei leven vanuit ons geloof en vanuit de liefde van God.

Michèlle: Juist dat vind ik mooi om te benadrukken. Vaak wordt er nadruk gelegd 

op de verschillen tussen protestanten en katholieken. ‘Maria’ is bijvoorbeeld een 

heikel punt, maar dan denk ik: waarom eigenlijk? Jullie erkennen Maria ook als 

de moeder van Jezus. Plus: er is heel veel onbekendheid over en weer, en 

onbekend maakt onbemind.

Annette: Bij die eerste kennismaking vonden we zoveel herkenning bij elkaar.

Een interview tussen twee vriendinnen. Annette is een 

protestantse Hollander, Michèlle een Limburgse katholiek.

ZIJ = PROTESTANT ZIJ = KATHOLIEK
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Michèlle: Ook zagen we beiden de nood en vragen die er zijn onder 

christenvrouwen, zowel bij de protestanten als bij de katholieken, en we hadden 

allebei het gevoel: hier moeten we iets mee, hoe kunnen wij hier iets in

betekenen? 

Annette: En ook daarbij: hoe kunnen we elkaar als protestantse en katholieke 

vrouwen versterken. We hebben elkaar nodig, ook omdat de kerken steeds 

kleiner worden. Laten we elkaar versterken, bemoedigen en inspireren.

Michèlle: En laten we de vooroordelen over en weer uit de weg ruimen. Er is al 

 zoveel tweedeling, niet alleen in de kerk maar in de hele samenleving. Laten wij 

                                                                   juist focussen op dat wat ons verbindt en op 

                                                                           hoe we elkaar als christelijke vrouwen 

                                                                                 kunnen versterken. 

                  

Rond

Annette: We zijn toen contact blijven 

houden en kwamen samen op het idee 

om een Magazine te starten.  Dat 

leidde tot Limburgs Liefste.

 

  
 HOE HEEFT HET GELOOF EEN 

PLEK IN JULLIE LEVEN?

 

 

Annette: Ik ben in een warm 

christelijk protestants gezin 

opgegroeid, het geloof is er eigenlijk 

met  de paplepel ingegoten. Rond mijn 

20e jaar heb ik de keus gemaakt om 

belijdenis te doen, dan kies je er zelf 

bewust voor om Jezus te volgen. Nou ja, dan 

probeer je met vallen en opstaan te leven zoals 

 Jezus van je vraagt. Ik heb wel de ervaring dat het, hoe ouder je wordt, steeds urgenter 

lijkt te worden om in het Woord te blijven, om steeds terug te gaan naar de Bijbel als 

basis en Bron en om van daaruit liefde te geven aan anderen. Al begrijp ik de wereld niet 

meer, Jezus is altijd dezelfde, Hij houdt altijd van mij, Hij houdt de wereld in Zijn hand en 

Hij laat mij niet los. Deze overtuiging geeft rust. Vanuit deze liefdesrelatie heeft Hij 

regels gegeven, zoals de Tien Geboden in het Oude Testament. En die regels probeer ik 

ook toe te passen in mijn leven. 
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Michèlle: Ik herken veel dingen uit jouw verhaal. Ik ben katholiek opgegroeid. Er 

zijn eigenlijk twee, misschien wel drie punten geweest in mijn leven waarop ik 

bewust voor het geloof koos. Als tiener ging ik naar de kampen van de katholieke 

charismatische vernieuwing. Dat raakte mij. Het was eigentijds, en niet alleen 

maar saai. Toen ik 15 was zijn we naar Amerika verhuisd, en daar was het heel 

normaal als je naar de kerk ging. Ik vond het verrassend dat je daar als tiener 

gewoon over je geloof kon praten. Als ik dat in Nederland deed op school, dan 

hoorde je er al niet meer bij. Ik heb dat een hele fijne tijd gevonden. Toen ik 

terugkwam in Nederland ben ik in Maastricht gaan studeren. Dat was qua geloof

een uitdagende periode voor mij. In mijn studie rechten leerde ik op een heel 

analytische manier denken, en dat op mijn geloof toepassen leidde bij mij tot 

twijfel.

Annette: Hoe ben je toen weer tot een levend geloof gekomen?

 

Michèlle: Eén van mijn vakken was rechtsfilosofie, we moesten bijvoorbeeld 

Aristoteles en Plato bestuderen. Toen heb ik ontdekt dat je, zelfs als je met een 

wetenschappelijke bril kijkt, er veel dingen zijn waar je geen uitleg voor hebt. 

Dus waarom zou je het christelijk geloof wel helemaal moeten kunnen verklaren? 

Ik voelde in mijn hart dat Jezus wél echt bestaat. In mijn studietijd heb ik ook 

missiewerk gedaan in Mexico. Daar werd ik geconfronteerd met mensen die in 

sloppenwijken woonden. Zij hadden niets, maar waren zo dankbaar voor het 

kleine beetje wat ze wél hadden, en ze wilden dat zelfs met mij delen. Zij waren 

zó sterk in het geloof. Toen realiseerde ik me dat, hoe verwender wij zijn en wij 

alles hebben, hoe minder we God nodig denken te hebben. Door de ontmoeting 

met deze mensen in Mexico ben ik bewuster gaan geloven. Het sacrament van de 

biecht helpt mij hierbij ook telkens weer. Ik kan echt alles kwijt bij Jezus en kan 

weer opnieuw beginnen. Hij vergeeft mij elke keer opnieuw, hij is voor al onze 

Zonden gestorven. 
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Annette: Als je hierbij stilstaat, bijvoorbeeld door de biecht,

word je je er steeds meer van bewust hoe groot het offer van Jezus is.

Hoewel Jezus voor onze zonden gestorven is, zondigen wij nog steeds

en moeten we deze zonden blijven belijden.

Michèlle: Veel mensen vinden de biecht niet meer nodig. Dat heeft denk ik te 

maken met onze maatschappij. Alles wat te maken heeft met pijn en lijden, daar 

willen we zo snel mogelijk van af. Om dan je zonden tegenover iemand te 

belijden is een grote drempel. De biecht is voor mij heel belangrijk in de 

voorbereiding naar Kerst, om je echt schoon te maken. Naar een feest ga je ook 

in mooie schone kleren. Voor Kerst moeten we niet alleen uiterlijk mooi en 

schoon zijn, maar we moeten ook vanbinnen schoon zijn.

WAT BEWONDER JE IN DE ANDER?

 

 

 

 

 

 

Michèlle: Haha, maar ik ben ook een beetje jonger dan jij, dat scheelt! 

Annette: En ik zie ook hoe het katholieke geloof jou en jouw leven vult. De 

rituelen die je vaak benoemt en waarmee ik zelf niet zo bekend ben, komen uit je 

hart en zijn geen inhoudsloze handelingen. Ik leer hiervan, als je uitleg geeft over 

de Noveen-kaarsen of het slaan van een kruisje. En ik ga hierdoor de symboliek 

in de katholieke kerk meer waarderen. Ik denk dat we daar in de protestantse 

kerk teveel van kwijt geraakt zijn.

Michèlle: Wat ik zo mooi aan jou vind, je bent vanuit Midden Nederland gewoon 

hierheen verhuisd, als een soort missiegebied. Dat heb je maar wel mooi gedaan. 

Je poot hier echt aan en kijkt: wat kan ik hier betekenen? Je bent niet eens 

Limburgs, en je wilt je hier voor de Limburgers inzetten, dat vind ik fantastisch, 

ook de liefde van Jezus die daar doorheen straalt, wat je doet en wat je zegt, en 

ook wat je onderneemt. Dat vind ik geweldig mooi om te zien.

Annette: Jij hebt een ongelooflijk groot       

optimisme. Ondanks alle tegenslagen die je nu mee               

maakt [Het huis van Michèlle is door  de         
overstroming in juli zwaar beschadigd, red.] blijf je      

enthousiast en zie je het mooie en het goede om je    

heen, dat straal je ook uit. En je ongelooflijke energie!
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NAAR WELKE PLEK IN LIMBURG WIL JE DE ANDER MEENEMEN EN WAAROM?

Michèlle: Ik wil je meenemen naar de kapel van Maria Sterre der Zee in de Onze 

Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht. Het Maria-beeld heeft een grote mantel 

waar iedereen zijn zorgen onder kan brengen. En Maria is ook de moeder van 

Jezus, zoals zij ook voor ons een moeder wil zijn en ons met onze zorgen bij Jezus 

mag brengen, dat vind ik een mooi beeld. Ik zou daar een keer met jou een 

kaarsje aan willen steken.

Annette: Ik zou je graag mee willen nemen naar de Sint Pietersberg. Hier is 

mooie natuur, je kijkt over Limburg en je kijkt over Maastricht. God heeft zoveel 

liefde voor de Limburgers en de mensen in Maastricht, ook al kennen ze Hem 

niet. Als je dan zo van boven kijkt, voel je de liefde van God in het Limburgse 

heuvelland.

Michèlle: Ik vind het mooi wat je zo zegt… je maakt visueel waarvoor je dan bidt.

 

Annette: En ik wil een keertje met jou mee naar de kerk.

Michèlle: Prima, dat gaan we doen. Dan ga ik ook een keertje met jou mee naar 

de kerk!

De foto's bij dit interview geven een klein inkijkje in 'de kerken van' Annette en Michèlle. 
Beiden kerken in Maastricht: Annette kerkt in de Waalse Kerk en Michèlle in de H. Martinuskerk en de OLV

(Sterre der Zee) ten Hemelopneming. De foto's zijn nabij deze kerken genomen.
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