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Limburgs Liefste...het lijkt haast onwerkelijk dat dit eMagazine er nu écht is.

Geboren uit het verlangen van twee christelijke vrouwen, de een protestant, de

ander katholiek, om andere Limburgse vrouwen tot steun te zijn. Te laten weten

'hey, je bent niet alleen!', te ondersteunen, inspireren en enthousiasmeren.

Limburgs Liefste; een eMagazine voor christenvrouwen in Limburg dus.

Een eMagazine met daarin verhalen van mensen, plekken en situaties in Limburg

die christelijke vrouwen inspireren, bemoedigen en ondersteunen.

Limburgs Liefste streeft er naar hierbij katholieke en protestantse vrouwen te

verbinden omdat wij allen willen leven zoals Jezus -onze Liefste!- ons heeft

voorgeleefd. Protestant of Katholiek, allen weten we ons geliefd door onze

hemelse Vader. Dat we daarnaast ook nog eens in het wondermooie Limburg

mogen wonen en/of werken is een ander aspect wat ons verbindt.

Annette, Daniëlle en ik hopen je met Limburgs Liefste van harte -met je telefoon

of tablet op schoot (of misschien wel gewoon achter je pc)-  ontspanning én

zingeving te bieden. Laat je verrassen!

Veel leesplezier,  namens het team van Limburgs Liefste en iedereen die aan dit

eMagazine meewerkte,

- Michèlle

Liefste
L IMBURGS

Ondersteunen, inspireren en enthousiasmeren

Limburg verbindt!
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Dit is een van de vele profetieën in de

Hebreeuwse Bijbel (het Oude

Testament) die naar het geboorte van

Jezus verwijst. 

'Jonge vrouw' wordt ook wel vertaald

als 'maagd'. Een heel wonderbaarlijke

geboorte van een kind dat Immanuel

zal heten dus! 

Een baby is al een wonder an sich, met

zijn grote ogen, schattige vingertjes

en alle processen die er plaatsvinden

om hem te laten groeien in lichaam en

kennis.

Een kind neemt alles in zich op door

zijn zintuigen en daardoor leert hij

de wereld om hem heen kennen.

Kinderen leren ook door hun ouders

en verzorgers hoe het goede te

kiezen. Bijv. wanneer ze onverhoopt

dreigen giftige dingen in hun mond

stoppen of de trap af kruipen.

Ze hebben vaak hulp nodig om gered

te worden van mislukkingen en hulp

om goed van kwaad te kunnen

onderscheiden. 

Het kind moet leren wat goed is voor

hem maar leert ook zijn moedertaal 

"De jonge vrouw is zwanger.

Zij zal spoedig een zoon baren en hem

Immanuel noemen, God-met-ons". 
Jesaja 7:14
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van God. Jezus zelf zei dat Hij en de

(hemelse) Vader één zijn.

 'Wie mij gezien heeft heeft de Vader

gezien.' 

Johannes 14, 9

Tijdens de Advent en Kerst staan we

stil bij dit wonder. Gelukkig hebben

we een jaarlijkse kans om dit als

universele kerk samen te doen; ons

voor te bereiden op de komst van

een baby. Maar niet zomaar een

baby, maar dé Zoon, die 'God-met-

ons' genoemd werd; Immanuel.

Ik wens jullie een gezegende

(voorbereiding op)

Kerst toe!

en cultuur kennen door middel van

zijn ouders. 

Ook wonderbaarlijk is hoe een baby,

vanaf de moederschoot al, de stem

van zijn ouders herkent en zijn

moedertaal al ervaart. Een baby

brabbelt zelfs met de bijzondere

klemtonen van zijn moedertaal!

Er was eens een Moslim  die mij vroeg:

'Is Jezus God of de zoon van God?' 

Beiden! antwoordde ik. Jezus is God

én Zoon. Hij is Zoon van God én zoon

van Maria. Dat betekent niet dat hij

een sort halfgod is. Hij is volledig

Zoon van God, dus volledig God. Hij is

volledig zoon van Maria, dus ook

volledig mens: de volheid van de mens,

zonder zonden.

Jezus is het mensgeworden woord 
Zr. Mary Amata

G A S T S C H R I J F S T E R

Zr. Mary Amata (1975) is moeder-overste van de Dominicanessen van St. Cecilia. Een katholieke Amerikaanse
zustercongregratie die zich 7 jaar geleden op verzoek van de Limburgse hulp-bisschop in Sittard vestigde. 

Zr. Mary Amata is daarnaast werkzaam als docente Engels & catechese in Zuid-Limburg en verantwoordelijk voor het
Katholieke Maastrichtse Studenten Pastoraat (Maastricht Catholic Student Chaplaincy).
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Limburgs

Het is een grauwe, grijze dag als ik aanbel bij Daniëlle Havenaar in Schinveld. De

deur zwaait open en met een grote lach stelt Daniëlle zich voor. Ze trekt haar

wandelschoenen aan en we gaan op weg voor een tocht door de Schinveldse

bossen.

Daniëlle is geboren en getogen in Puth en opgegroeid in een protestants gezin.

Over de vraag wie Jezus voor haar is, hoeft ze niet lang na te denken en ze straalt

als ze antwoord geeft: Jezus is haar Redder en Vriend. Ze probeert in haar

dagelijks leven Hem te volgen en voelt zich daarbij geholpen door de Heilige

Geest. Niet dat dat altijd makkelijk is. Daniëlle heeft moeilijke periodes in haar

leven gekend. Twee keer is ze in een postnatale depressie beland, wat ze als een

zware tijd heeft ervaren. In alle duisternis en verdriet was het moeilijk om de

aanwezigheid en troost van God te ervaren.

 ‘Mijn hoofd zat zo vol met negatieve gedachten, er was geen ruimte voor God’. 

In die moeilijke periode was er een duidelijk moment dat Daniëlle wel ervaarde

dat God naar haar omzag en van haar hield. Toen ze zich diep in de put voelde,

haar hoofd vol met negatieve gedachten, hoorde ze een duidelijke stem in haar

hoofd, de stem van God; ‘Ik weet welke gedachten ik over jou koester, gedachten
van vrede en niet van onheil.’

Een plek in Limburg met een voor jouw bijzonder verhaal.

Ditmaal het verhaal van Daniëlle Havenaar en het kruisbeeld in de

Schinveldse bossen. Annette ging al wandelend met haar in gesprek.

PLEKJE
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Deze woorden raakten haar direct in haar hart, Daniëlle wist dat God haar niet

vergeten was en er altijd voor haar zou zijn. Ze ontdekte dat dit een tekst uit

Jeremia 29:11 was, een tekst die God eerder tot haar gesproken had vlak nadat 

ze ziek geworden was. Zij las toen in haar bijbel dezelfde tekst maar in een andere

vertaling: ‘Mijn plan met u staat vast’. Het was voor haar een enorme bevestiging

dat God deze tekst nogmaals tot haar sprak toen ze het niet meer zag zitten. Ze

besefte dat God haar nooit los zal laten en altijd van haar zou houden.

In dezelfde periode werd Daniëlle ook op een ándere manier direct aangesproken

door God. In een kerkdienst werd het lied ‘Want Jezus leeft in eeuwigheid’

 gezongen. Eén regel uit het lied luidt: ‘Nee dood jij 

        heerst niet meer, de opgestane Heer heeft al je

                macht gebroken.’ Tijdens het zingen van dit 

                      lied zag ze een heel helder beeld: het lege 

                            graf waar Jezus net uit opgestaan was, 

                                 en in dat graf lag haar depressie. 

                                   Ze wist toen dat ze haar depressie 

                                     bij Jezus achter kon laten.
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                                      Makkelijk was het nog steeds niet, 

                                      want ze verloor door haar ziekte 

                                      wel haar baan. Ze werkte destijds 

                                     als ambulant begeleider in de 

                                    gehandicaptenzorg. Ergens diep van

                                   binnen had ze al langer het gevoel

                                 dat dit niet de plek was die God voor

                              haar bedoeld had, maar ze kon er niet

                          de vinger op leggen en wist ook niet wat

                     ze dan wel zou moeten doen.               

                                                             Door het verlies van haar baan kreeg ze ruimte om

stil te staan bij wat ze nu werkelijk wilde en gelukkig van werd. Die zoektocht leidde

naar een compleet andere invulling van haar leven: momenteel is ze eigenaar van

gastouderopvang ‘De Knoevelkes’. Drie dagen per week past ze op kinderen van 0-

10 jaar en kan ze haar liefde en zorg aan hen kwijt. Daniëlle heeft ervaren dat als

God een deur sluit, Hij een andere deur opent. ‘Ik ervaar elke dag dat God mijn werk

zegent’. Bij nieuwe aanmeldingen vertelt ze altijd open over haar geloof en dat ze

ook met de kinderen bidt en hen vertelt over de Bijbel. Er zijn nog nooit ouders

geweest die daarop besloten om hun kinderen niet bij Daniëlle te brengen. 



Ongeveer een half jaar geleden is Daniëlle met haar man, zoon en dochter

verhuisd vanuit Brunssum naar Schinveld. Naar een huis waarbij er meer ruimte

was voor haar gastouderopvang én om behalve de hond ook een konijn en kippen

te houden. Het huis ligt tegenover de Schinveldse bossen en Daniëlle heeft nog
elke dag het gevoel dat ze op vakantie is. Ze geniet van de mooie bossen en velden

in de directe omgeving en neemt ook haar oppaskinderen zoveel mogelijk mee

naar buiten om te genieten van de prachtige natuur waarin je de hand van God

elke dag terug ziet.

Daniëlle zoekt vaak de stilte op in de natuur

en kan uren rondwandelen met haar hond. 

‘Wandelen is mijn tijd met God, dan denk

ik na over de dingen en kan ik eerlijk 

zijn naar God over wat er speelt in 

mijn hart en mijn gedachten’. 

Het was op één van deze 

wandelingen, toen ze nog maar 

net in Schinveld woonde, dat ze 

aan het eind van de wandeling 

bij een kruisbeeld kwam. 

Opgegroeid in de protestantse 

kerk is ze niet zo bekend met 

kruisbeelden, maar dit beeld kwam 

direct bij haar binnen en de tekst op 
de sokkel raakte haar in haar hart. 

Het was alsof God deze woorden recht-

streeks tot haar sprak.  Daniëlle heeft een 

kwartier in stilte bij dit beeld gezeten, vol van

vreugde om wat Jezus voor haar gedaan heeft.

Sindsdien loopt ze graag aan het eind van haar wandelingen langs dit plekje en

als ze het beeld ziet, krijgt ze altijd een grote glimlach op haar gezicht. 

Onder de indruk van deze plek lopen we verder door de velden en bossen. 

De windstille, grijze dag geeft een extra dimensie aan ons gesprek. De natuur

lijkt een moment stil te staan, vol ontzag voor de heerlijkheid van God die we om

ons heen terug zien in de schepping. Het is de stilte van Advent, de tijd dat we

ons voorbereiden op de komst van Jezus. Het is alsof de natuur de adem inhoudt

voor het grote moment wat komen gaat: de geboorte van Jezus.
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Tien jaar geleden was de Kerst voor Daniëlle wel heel bijzonder. Ze was zwanger

van haar oudste en op 24 december uitgerekend. De kerstboodschap kwam door

de bevalling heel dichtbij, Daniëlle ervaarde aan den lijve wat Maria meegemaakt

had in de kerstnacht, want op 25 december beviel ze van hun zoon.  

Haar zoon is er trots op dat hij ‘op dezelfde dag jarig is als Jezus’. Jezus die mens

werd en in onze wereld kwam en zoveel van ons hield dat Hij gestorven is om ons

te redden. Het kruisbeeld dat Daniëlle tegenkwam bevestigde wat Daniëlle haar

hele leven al weet en waar zij op vertrouwt: ‘Om u te redden stierf Ik aan het
kruis. Ik hou van u’. 

                      Zelf ook een bijzondere geloofservaring op 

                          een mooi Limburgs plekje?

                             Deel jouw eigen Limburgs plekje met ons

                            op Facebook of Instagram en maak kans     

                         op een cadeaupakket van Tuin van Maria 

                      vol natuurlijke verzorgingsproducten ter 

                 waarde van € 25,-

Limburgs
PLEKJE

Volg Limburgs Liefste op Facebook of Instagram

Deel uiterlijk 24 december 2021 een bericht op je

eigen tijdlijn met een foto van jouw Limburgs Plekje

(je verhaal bij dat plekje mag maar is geen vereiste)
Tag Limburgs Liefste in je bericht en gebruik de

hashtags #LimburgsLiefste #Limburgsplekje

  Hoe kun je kansmaken op deze prijs?

Op 27 december wordt op onze socials de winnaar bekend gemaakt.

WIN ACTIE

Volg Limburgs Liefste op Social Media!

https://www.facebook.com/LimburgsLiefste
https://www.instagram.com/limburgsliefste/


In ons huis zie je terug wat we belangrijk

vinden, het is een uitdrukking van onze

innerlijke beleving. Aangezien Christus

centraal staat in ons leven, staat Hij dat

ook in ons huis. De meest concrete

weergave daarvan is de crucifix die ons

altijd doet beseffen dat we gered zijn

door het offer van Christus en mogen

leven in Zijn genade. Ook Maria en de

‘wolk van getuigen’ (Hebr. 12) hebben

een belangrijke plaats in ons huis door

middel van (af)beeldingen en medailles

[hanger met afbeelding, red.] van heiligen.

Omdat we het erg belangrijk vinden om

het geloof via alle zintuigen begrijpelijk

te maken en over te dragen aan onze

kinderen hebben we ook een soort

liturgische seizoenstafel en vieren we de

liturgische kalender en feestdagen van

heiligen die voor ons belangrijk zijn. 

We doen dit met boeken, verhalen,

 kleurplaten, knutsels, tradities en

lekkernijen die ons herinneren aan of iets

uitleggen over het kerkelijke feest of het

leven van een heilige.

Dit lukt lang niet 

altijd zoals het 

idealiter in m’n 

hoofd zit, dat 

hoeft ook niet, het 

moet vooral ontspannen

 zijn en voortvloeien uit de vreugde van

het geloof. 

Er zijn gedurende de tijd een aantal leuke

gezinsgewoonten ontstaan waar we veel

waarde aan hechten.

Het mooie van het liturgische jaar is dat

het elk jaar weer terugkomt en je steeds

dingen kan toevoegen, of juist loslaten

die niet langer iets toevoegen aan de

geloofsbeleving van de kinderen.
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Binnenkijken
BIJ

In deze rubriek mogen we meekijken hoe lezers thuis 

visueel vormgeven aan hun geloof.

Ditmaal zijn we bij Jedidja in Siebengewald (Noord-Limburg). 



Het kleedje op onze liturgische

seizoenstafel is in deze adventsweken

paars en er staat een houten aftel weg,

waarop een kaarsje samen met Jozef en

de zwangere Maria elke dag een plekje

op schuift. Iedere avond na het eten mag

het kaarsje aan en maken we tijd voor de

“Jesse tree” dat is een adventstraditie

waarbij je elke dag een stukje uit de

bijbel leest, beginnend bij het

scheppingsverhaal tot aan de geboorte

van Christus. Door elke dag een stukje

van de grote lijn in de bijbel te volgen,

leven we op een bijzondere manier toe

naar Zijn geboorte.

Op kerstavond na de kerstnachtmis

vervangen we het paarse kleed op de

seizoenstafel voor een wit kleed, de

liturgische kleur voor een feest. 

De kerststal wordt uitgestald mèt nu

eindelijk Jezus in de kribbe.

De paarse versiering in de kerstboom

wordt vervangen door witte en gouden

versiering, de kerstmuziek gaat vol aan

en het hele huis wordt verder in

kerstsfeer gebracht. Het moment waar

we -zeker in de beleving van de kinderen-

heel lang op hebben gewacht 

is daar; Jezus is geboren!

Jedidja Higgins

Getrouwd met William

Moeder van 6 kinderen van 14, 12, 9, 6 en

een tweeling van 3,5.

In het dagelijks leven projectcoördinator bij

Stichting Samen voor het Leven

Woonachtig in Siebengewald (Noord-Limburg)
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Ik kan me al niet meer herinneren wat we

allemaal maakten, want er is maar één

ding blijven hangen...

Of eigenlijk, om eerlijk te zijn, bleef er

wel meer hangen. Aan elk keukenkastje,

deurknopje, het plafond (ooit prachtig

wit) en de muur. 

De korte samenvatting is: komkommer,

knoflook (heel veel knoflook!), yoghurt,

beetje zout en peper…. en een blender.

Hét recept voor tzatzikisaus. Mits ik het

deksel goed op de blender had

geschroefd. Wat ik dus niet deed..

 

Die Kerst bleef het bij ‘ons’ traditionele

kersteten: konijn door mijn vader

gebakken in een flinke rode wijnsaus met

aardappeltjes uit de oven. Én de geur van

tzatziki. Die bleef nog hangen tot Pasen. 

Kerst
koken

Geduld. Heel veel geduld. Daar moeten

mijn ouders die Kerst wel een extra

portie van hebben gekregen. Mijn eigen

geduld is al snel op als de tweede beker

melk omgaat bij het ontbijt. Maar die

Kerst spande de kroon. 

Het mag gezegd worden, mijn ouders

gaven mijn zusje en mij de ruimte om af

en toe creatief te koken. Toen we echt

klein waren, mochten we de recepten uit

het blad Taptoe best uitproberen. Dan

aten we bijvoorbeeld ietwat

aangebrande pantosti’s als avondeten. En

iedereen deed alsof het heerlijk smaakte. 

Zo ook die bewuste Kerst. Mijn zusje en

ik waren al tieners en we wilden onze

ouders verwennen met een culinair

kerstdiner. We zochten in kookboeken

naar recepten.  

COLUMN
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Ik kies er voor om niet te veel tijd te

besteden aan koken. Het leidt mij af van

mijn gezin en de focus op de betekenis

van Kerst. Het feest van de geboorte van

mijn Verlosser en de dankbaarheid dat

Hij ook voor mij naar de aarde kwam, is

niet afhankelijk van mijn kookkunsten. 

Maar daarnaast is het wellicht ook

gewoon verstandig, gezien mijn

‘kookskills’, dat ik niet te uitgebreid

kook. Waarschijnlijk is dat ook de reden

dat ik zo dankbaar ben dat ik met een kok

getrouwd ben.

tot slot deel ik graag een recept dat

zelfs mij lukt om te maken

 

 

- Daniëlle

De geur van tzatziki brengt me nog

steeds terug naar Kerst bij mijn ouders

thuis. Herkenbaar? Geuren brengen een

gevoel mee. Een herkenning in je

hersenen waar herinneringen opkomen. 

Één recept voor Kerst is er denk ik niet.

De een kookt zeer exclusief en

uitgebreid, de ander houdt het

eenvoudig. Bij velen wordt het

gourmetstel uit de kelder gehaald en

staat de tafel vol met kleine schaaltjes. 

Waarom doen we dat eigenlijk?

Uitpakken met Kerst? Goed om eens bij

stil te staan. Is al die tijd aan

voorbereiding het waard? Dat kan

iedereen beter zelf inschatten. Het kan

zo fijn zijn om voor familie te mogen

koken, zo gezellig om bij te praten aan

een lange tafel, zo bijzonder om iemand

uit te nodigen die alleen is. Maar ook zo

ingewikkeld als er ruzie is in een familie,

zo treurig als er eenzaamheid is of ziekte.

 

D a n i ë l l e ' s

recept
KERST
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SPOTIFY

PLAYLIST

klik om te luisteren!

Van sommige kerstnummers hoef je maar 3 klanken te horen en je
hebt meteen een Kerstgevoel.  Muziek doet iets bijzonders met
ons mensen. Het raakt onze emoties en geeft ons de mogelijkheid
om iets te uiten, wat in eigen woorden moeilijk te vertellen is.  

Denk aan het seculiere lied: 
Het kan je zo terug brengen naar een moment in je jeugd dat je dit
nummer hoorde. Ook is het heerlijk om met samenzang in een kerk
met gelovigen te zingen. 

Dat kwam ook uit jullie reacties naar voren. Zoveel prachtige
liederen. We hebben ons best gedaan er een Top 10 van te maken.
Nummer 1 tot en met 4 werden het meest genoemd. De overige
nummers werden minder vaak genoemd, maar zijn zeker het
beluisteren en zingen waard! 

LEES EN LUISTER MEE NAAR JULLIE TOP 10
OP DE VOLGENDE BLADZIJDE!

Kerstmuziek
TOP 10

LIMBURGS LIEFSTE

I’M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS 
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SPOTIFY

MAKE ROOM 
'Een prachtige oproep 

in dit lied: maak ruimte in
je hart, zodat God kan
werken en laten zien

waarom Hij Zijn Zoon ook
voor jou naar de aarde

zond.'
 
 

EEN KLEIN KIND
'Eén klein kind in een
wereld vol duisternis.
Eén klein handje dat

wijst waar de hemel is,
Reddend Licht in de

nacht.'
 
 
 

Kerstmuziek
TOP 10

LIMBURGS LIEFSTE
ERE ZIJ GOD

MARY DID YOU KNOW
Door velen geliefd nummer.
‘als moeder probeer je je te

verplaatsen in Maria, hoe zal
zij zich hebben gevoeld?’

‘vooral de zin: the child that
you deliver, will soon

deliver you’

O HOLY NIGHT 
(MINUIT CHRETIEN)

‘intiem, maar ook intens’.
‘Zet ons erbij stil dat Gods

heilsplan begon bij de
geboorte van Jezus’.

‘betrekt onszelf ook in 
het kerstverhaal: fall on

your knees!’

KOMT ALLEN
TEZAMEN

'Een prachtige
traditional om God te

aanbidden. ‘Samen
komen, samen

 bidden, samen….’ 
 

THIS BABY
'Het besef dat

Jezus een gewone
baby leek, maar Hij

is Gods Zoon!'
 
 

LITTLE DRUMMER
BOY

'We komen met lege
handen, maar we

hebben allemaal iets
gekregen dat we terug

kunnen geven.'
 
 
 

MARIA DIE ZOUDE
NAAR BETHLEHEM

GAAN
'Een nostalgisch

kerstlied dat weer
terug voert naar die
eerste Kerstnacht.' 

 
 
 

NOËL, NOËL
‘In een verdrietige

periode in mijn
leven ervaarde ik

troost door dit lied
te horen. Wat is Hij

toch liefdevol!’
 
 
 

Dit traditionele
lied wordt het meest

genoemd.
‘Indrukwekkend’. ‘God

verdient de grootste eer
met Kerst’. ‘Prachtig om

te zingen in de kerk’

Luister via onze Spotify Playlist! 17
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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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Caritas

Een vlotte grijze coupe en een grote

zwarte bril met daarachter stralende

blauwe ogen. Diane is niet te missen. Een

creatieve duizendpoot met banden in alle

vormen van het verenigingsleven.

Of ze nu klarinet speelt in een ensemble,

bezig is met haar eigen keramieklijn of een

bloemwerk voor de kerk maakt, Diane zet

zich op allerlei manieren in voor haar

parochie en omgeving.

 Michèlle ging met haar in gesprek over

‘goed doen en inzet voor de ander’, met

name rondom Kerst.

December staat voor Diane in het

teken van kerstdecoraties, niet die bij

haar zelf thuis, maar de verkoop van in

Bethlehem handgemaakte olijfhouten 

kerstdecoraties. De gehele opbrengst

daarvan gaat weer terug naar het

Heilige Land [Israël, Palestina en delen

van Jordanië, red.]. Daarmee wordt

ieder jaar een project van de

Ridderorde van het Heilig Graf van

Jeruzalem gesteund.

Diane legt uit dat haar man Kasper lid

is van deze katholieke Ridderorde die

zich tot doel heeft gesteld (bij te

dragen aan) het behouden van het

levende christendom in het land waar

Jezus zijn aardse leven heeft geleid. 

De projecten die de Ridderorde

ondersteunt staan echter open voor

eenieder. 

 

Diane en Kasper kiezen elk jaar samen

INTERVIEW
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welk specifieke project zij met ‘hun’

kerstactie willen steunen. Hun hart gaat

daarbij uit naar projecten waar kinderen

bij betrokken zijn zoals bijv. een project

waarmee een school of weeshuis

ondersteund wordt.

Helaas gooit Corona al voor het tweede

jaar op rij organisatorisch roet in het

eten. Geen kerstmarkt wil niet zeggen

geen verkoop; Diane weet digitaal nog

menigeen te bereiken. En de bijzondere

verhalen -vaak over degenen waarvoor

iemand die mooie kersthanger of

kerstfiguur koopt- die vinden nog steeds

plaats..alleen nu bij de voordeur bij het

ophalen.

Diane geeft aan dat juist het ‘luisterend

oor’ bieden voor de ander en de ander de

ruimte bieden om diens verhaal te doen

voor haar een grote rol speelt. Niet

alleen wat betreft dit kerstproject maar

ook daarbuiten. Ze zet graag haar eigen

talenten in voor o.a. de parochie-

gemeenschap en vindt het daarbij

belangrijk dat de ander zich met zijn of

haar talenten ook gewaardeerd voelt. 

Haar eigen muzikale talent hoopt Diane 

-es God bleef- ook met Kerst weer in te

mogen zetten door instrumentaal de 

H. Mis op te luisteren.  

Met Kerst zelf voor Diane geen

kerststress of kerst menu dilemma’s,

maar dus weer die (praktische) inzet.

Naast al die praktische inzet volgt dan

wanneer met Kerst “Stille Nacht” wordt

gezongen (wel niet in het Nederlands, maar

de versie in het Duits gezongen voegt Diane

er lachend aan toe); een prachtig moment

van stille bewustwording.

In de auto -in deze weken op weg naar

Kerst- is het echter alles behalve stil, dan

staat  namelijk ‘All I want for Christmas' op

vol volume aan.

En jij?

Wat is ‘all you want for Christmas’?

Diane Donners-Rikers

Getrouwd met Kasper en moeder van

Michiel (20), Nienke (18) en Annemijn (16).

In het dagelijks leven basisschool juf gr. 7

Woonachtig in Wijlre
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Ben jij een mama met kleine kinderen?

Dan hebben we nog iets extra leuks voor je..

nouja, eigenlijk voor de kinderen.

Via RKKids.nl kun je een Advent/Kerstdoeboek

downloaden om thuis zelf te printen.

Ook vind je er kerstknutsels en meer.

                      

                         Je huis heerlijk laten ruiken? Zelf kerst

                       presentjes maken voor familie, vrienden of   

                   de juf? Dan zit je met deze wax melts wel goed!

              Makkelijk en sfeervol en aan te passen naar wens.

Creatief
EN VOLWASSENEN

450 gr bijen- of soja was

Silicone (ijsblokjes) vormpjes

20 druppels essentiële olie naar keuze

  Benodigdheden:

VOOR KINDEREN

  28 gr kokosolie

smelt in een pannetje de bijen- of soja was + kokosolie 

zet het pannetje van het vuur zodra alles gesmolten is

laat het geheel een paar minuutjes afkoelen en voeg de  

giet het mengsel in de vormpjes en laat afkoelen

  Werkwijze:

       au bain marie

       essentiële olie toe en roer zachtjes door met een houten prikker

 
Je gebruikt de wax melts door ze op een geurbrander te leggen waarin je een waxinelichtje zet.

t i p
v a n

C h r i s t a n e

klik hier

Christane van Tuin van Maria deelt haar 'recept'

https://rkkids.nl/advent-kerst/
https://www.tuinvanmaria.nl/
https://rkkids.nl/advent-kerst/


koken
KERST

óf
Hartige
bladerdeeghapjes

Zoete zachte wafels

1 pakje bladerdeeg

2 pakjes monchou-kaas

1 prei

1 ei

peper en zout

 Ingrediënten

Herkomst: Daniëlle's moeder

Tip: Eindeloos te variëren door bijvoorbeeld

wat ham toe te voegen. 

"Smakelijk, makkelijk én… je hebt er geen
blender voor nodig." - Daniëlle

Bereiding
Meng de monchou kaas met fijn gesneden prei en wat peper en zout met

een vork door elkaar. Leg wat van het mengsel in het midden van een

ontdooit bladerdeegvelletje. Vouw het als een envelop dicht. Strijk er wat

ei over en bak het zo’n 12 minuten op 200˚c in de oven.

500 g zelfrijzend bakmeel

300 g boter

300 g suiker

40 g vanille suiker

5 eieren (geklopt)

240 ml water

snufje zout

 Ingrediënten

Herkomst: Michèlle's schoonmoeder

Tip: Voeg eens blanke rozijnen en kaneel toe

"Versgebakken door man en kinderen roepen
ze herinneringen aan mijn oma op" - Michèlle

Bereiding
Smelt de boter, en voeg hieraan vervolgens het snufje zout, de suiker en

de eieren toe. Meng er daarna de vanille suiker en het water door. Hierna

al roerend het bakmeel toevoegen en doorroeren tot er een glad beslag

ontstaat. Vervolgens direct bakken in grote wafelvorm.
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Kribjeswandelingen

29

Heuvelland &   
  Belgische voerstreek

MaastrichtStokstraat kwartier

OLV plein, Stokstraat,

Maastrichter Smedenstraat, Wolfstraat

           Wyck

Rechtstraat, Oeverwal, Wycker Brugstraat

(tussen Servaasbrug-Wycker Grachtstraat)

Verdeeld over verschillende dorpen in het Heuvelland en De Voerstreek(B), zijn diverse

schitterende korte en lange wandelroutes uitgezet, waarlangs fraaie 'Kribkes' 

[kerststallen, red.] zijn opgesteld en wegkruisen en kapelletjes zijn te bewonderen. 

De afzonderlijke tochten zijn door knooppunten met elkaar verbonden.

 

Incl. speurtocht versie voor kinderen!

Meer info & routes
vind je op 

 Limburgs-Liefste.nl

https://www.limburgs-liefste.nl/meer-informatie/
https://www.limburgs-liefste.nl/meer-informatie/
https://www.limburgs-liefste.nl/meer-informatie/
https://www.limburgs-liefste.nl/meer-informatie/


Volg Limburgs Liefste op Social Media!

Meer info
Dominicanessen van St. Cecilia

Maastricht Catholic Student Chaplaincy

Gastouderopvang De Knoevelkes

Samen voor het Leven

Kerst Top 10 Spotify Playlist

Ridderorde van het Heilig Graf van Jerusalem

Knutselmateriaal Advent/Kerst

Kribkeswandeling Heuvelland

Kribbetjeswandeling Maastricht

Tuin van Maria

Remco van Vliet Fotografie

dominicanessensittard.org

maastrichtcatholic.com

facebook.com/Danielleopvangthuis

SamenvoorhetLeven.nl

bit.ly/LimburgsLiefsteKerstTop10

heilig-graf.nl

RKkids.nl

kribkes.nl

oratoriummaastricht.nl/kribbetjesroute

TuinvanMaria.nl

remcovanvlietfotografie.nl

Voorjaar 2022
Voorjaar 2022 verschijnt het nieuwe Limburgs

Liefste eMagazine. Op de hoogte blijven van
Limburgs Liefste en het nieuwe eMagazine

automatisch ontvangen?               

Schrijf
je

in!

https://www.facebook.com/LimburgsLiefste
https://www.instagram.com/limburgsliefste/
https://www.limburgs-liefste.nl/aanmelden/
https://www.dominicanessensittard.org/
https://www.maastrichtcatholic.com/
https://www.facebook.com/Danielleopvangthuis
https://www.samenvoorhetleven.nl/
https://bit.ly/LimburgsLiefsteKerstTop10
https://www.heilig-graf.nl/
https://rkkids.nl/advent-kerst/
https://www.kribkes.nl/
https://www.oratoriummaastricht.nl/kribbetjesroute/
https://www.tuinvanmaria.nl/
https://remcovanvlietfotografie.nl/
https://www.limburgs-liefste.nl/aanmelden/
https://www.limburgs-liefste.nl/aanmelden/
https://www.limburgs-liefste.nl/aanmelden/


Limburgs Liefste is een eMagazine gericht op het bemoedigen, inspireren

en verbinden van katholieke en protestantse christenvrouwen in Limburg,

en verschijnt 3 à 4 keer per jaar als eMagazine. 

          Limburgs-Liefste.nl

          info@limburgs-liefste.nl
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Annette van der Spoel

Daniëlle van der Niet

Judith van der Spoel

Michèlle Boessen

Foto's & Vormgeving
Annette van der Spoel - Foto's blz. 8-9
JJ Hussem - Foto's blz. 1, 4, 14-15
Michèlle Boessen - vormgeving eMagazine | Foto's blz. 22, 27
Remco van Vliet - Foto's blz. 2, 7, 10, 18-21
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