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Met een dankbaar hart stel ik jullie hierbij de nieuwe editie van Limburgs 

Liefste voor. Een nummer rondom het thema ‘Dankbaarheid’. 

Passend dus om op deze plek mijn dankbaarheid te uiten; ons trouwe team 

is sinds de vorige editie verder uitgebreid. Met mensen op de ‘voorgrond’ 

die je later dit nummer zult ‘ontmoeten’ maar ook velen die meedenken en 

bidden op de achtergrond.  

Dankbaar ben ik dat de droom om een magazine uit te brengen dat 

Limburgse Christenvrouwen weet te inspireren, enthousiasmeren én 

verbinding tussen katholieke en protestantse vrouwen teweegbrengt  

steeds verder vorm krijgt. Maar veel belangrijker dan dat is te mogen leven 

in de wetenschap dat ik iedere dag opnieuw weer dankbaar mag zijn voor 

het offer dat onze Heer Jezus voor ons, voor mij, gebracht heeft en dat ik 

Zijn dochter mag zijn. De dochter die dagelijks fouten maakt, maar die ook 

dagelijks opnieuw mag beginnen. De dochter die dagelijks mag terugkijken 

op een dag om dankbaar voor te zijn. 

Namens het hele team wens ik je weer veel leesplezier en inspiratie toe! 

-Michèlle

Liefste
L IMBURGS

Dagelijkse dankbaarheid
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Dankbaarheid

“Er staat [red. In het bijbelvers 

hierboven] niet 'in aangename 

omstandigheden.'" zei Betsie ten 

Boom tegen haar zus, Corrie, toen ze 

ontdekten dat hun barak in 

concentratiekamp Ravensbrück een 

uitbraak van vlooien had “Vlooien 

horen bij de plek waar God ons heeft 

geplaatst.” 

Enige tijd later ontdekten ze dat de 

vlooien inderdaad reden voor 

dankbaarheid waren; de bewakers 

kwamen hun barak niet binnen juist 

vanwege die vlooien! 

Hierdoor konden de vrouwen 

ongehinderd de Bijbel voorlezen aan 

de andere vrouwen in de barak.* 

Dankbaarheid als deugd 

Dankbaarheid is een deugd die bijna 

instinctief is voor kleine kinderen. 

Ze uiten hun dankbaarheid graag, 

bijv. met een knuffel, tekening of 

zelfgeplukt (onkruid)boeket. Als hun 

instinct versterkt wordt en in een 

deugd verandert, groeien ze op met 

een dankbaar hart. 

Hoe kunnen wij groeien in 

dankbaarheid als volwassenen? Een 

tip die iemand mij heeft gegeven om 

te groeien in dankbaarheid is om 

iedere avond een “tientje” te bidden 

op mijn kleine rozenkrans vlak 

voordat ik ga slapen. Ik denk daarbij 

"Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk,
dank God onder alle omstandigheden."

1 Tessalonicenzen 5: 16-18 
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-vooral Zijn lichaam en bloed- Zijn 

verlossing in Jezus. Jezus stierf om 

voor ons nieuw leven te geven in 

overvloed! 

"Hoe kan ik de Heer vergoeden 

wat hij voor mij heeft gedaan?” 

Psalm 116:12

Alles wat we hebben is van God, 

vooral ons leven! Hoe kunnen we 

niet dankbaar zijn voor alles wat Hij 

gegeven heeft? Moge alles wat we 

doen een dankzegging zijn voor de 

Heer! 

-Zr. Mary Amata

 

 

 

*Leestip: het boek’ De Schuilplaats’

van Corrie ten Boom 

**Leestip: het boek ‘Duizendmaal Dank’ 

van Ann Voskamp 

aan 10 gebeurtenissen tijdens die dag 

waarvoor ik dankbaar ben.** 

We hebben alles gekregen van Onze 

Hemelse Vader, en we geven alles 

terug uit dankbaarheid. 

Jezus heeft Zijn leven voor ons 

gegeven om ons te redden. Hijzelf ís  

ons voorbeeld. 

“Hij nam een brood, sprak het 

dankgebed uit, brak het brood, 

deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn 

lichaam dat voor u gegeven wordt. 

Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 

gedenken.” 

Luc. 22:19

Katholieken gebruiken hiervoor het

woord “Eucharistie”, wat “dank- 

zegging” betekent. Telkens weer 

mogen we God “Dank” zeggen voor 

alles wat Hij ons gegeven heeft
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"Iedere dag opnieuw dankbaar zijn, vooral ook voor de kleine dingen"

 

Dit zijn de woorden die bij mij bleven hangen na een spontaan en openhartig 

gesprek met Romy.

Dat ik Romy leerde kennen naar aanleiding van haar vrijwilligerswerk voor 

onze buurt, blijkt achteraf niet vreemd te zijn. Het leven van Romy wordt 

namelijk gekenmerkt door er te zijn voor de ander. Geen (hulp)vraag te gek of 

groot voor Romy, zij gaat er voor je achteraan! Dat is de reden waarom ik heel 

geïnteresseerd was meer over wat haar ten diepste beweegt te weten te 

komen.

 

Het enthousiasme waarmee Romy vertelt is aanstekelijk. Ze vertelt over een 

uitnodiging van een vriendin om in 2010 aanwezig te zijn bij haar doop en hoe 

ze daar door de liederen, Bijbelteksten en overweging geraakt werd door God.

Sindsdien zoekt ze telkens naar voeding en verdieping van haar geloof. Ze uit 

daarbij haar dankbaarheid over de Christengemeenschap waar ze deel van 

uitmaakt. Hoe dankbaar ze is dat dit méér is dan een knikje van herkenning op 

zondagochtend, maar écht contact. De contacten met elkaar en zo samen te 

kunnen delen over God, bijvoorbeeld tijdens een Bijbelstudie, is één van haar 

grootste dankbaarheden. 

Dankbaarheid
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Dagelijkse dankbaarheid begint voor Romy echter al in de ochtend. Nog 

voordat ze uit bed stapt dankt ze God voor weer een nieuwe dag. Een dag 

waarop ze gezond op mag staan, met een dak boven haar hoofd, eten in de 

koelkast en ga zo maar door.

Juist de dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, zijn dat in feite niet. 

Tijdens haar werk in de gevangenis en met asielzoekers heeft Romy telkens 

weer van nabij ervaren dat het ook heel anders kan zijn.

 

Dat ze God heeft mogen leren kennen; daarvoor is Romy het meest dankbaar. 

Dat ze -net als wij allemaal- Zijn geliefde kind is en Zijn onvoorwaardelijke 

liefde mag kennen. Dat Hij niet ‘slechts’ het goede, maar het béste voor ieder 

van ons wil.

 

Zijn Liefde is de bron waaruit ook Romy haar dankbaarheid put en 

dagelijks juist ook probeert stil te staan bij de kleine 

dankbaarheden in het leven.

 

In deze editie van Limburgs Liefste met als thema dankbaarheid komen de 
verhalen van allerlei verschillende vrouwen aan bod. Lange verhalen, citaten 

en tips. Verhalen van herkenning, verwondering en inspiratie.

Romy Meurs (1957)

Moeder van 2 volwassen zonen.

Woonachtig in Eijsden (Zuid-Limburg)
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Hoe blijf jij 
dankbaar?

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

"Dankt God voor alles. 
1 Tess. 5:18 (Willibrordvertaling 1981) 

is mijn favoriete bijbelquote over 
dankbaarheid. 

Kort en krachtig." 
-Marianne

"Ik ben God zo dankbaar dat Hij ervoor zorgde 
dat ik eindelijk mijn zussen weer kon zien en 

alles zo bijzonder leidde daar naar toe. En ook 
dat de operatie van mijn dochter goed ging. 

Dank U lieve Heer Jezus Christus"
-Reena

 "Wij hebben een 
dankbaarheids- 

kalender. 
 

Elke avond 
bespreken we 

hoe de dag was. 
We danken in 

gebed voor alles 
waar we 

dankbaar voor 
zijn en  vragen of 

God ook nabij 
wilt zijn in alle 
dingen die niet 
goed gingen." 

-Lois

"Ik ben elke dag
God weer dankbaar
dat ik mag leven en
wonen in Limburg!"

-Anna

"Ben dankbaar voor al het kleins in je
leven, alles wat wij als 'vanzelfsprekend'

ervaren - want dat is het vaak niet."
-Britt

"Ik las een quote 
die echt bij mij past: 
"Wie het gevoel van 
dankbaarheid kent, 
kan het leven beter 
dragen als het even 

tegenzit."
-Melanie
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Limburgs

Op een regenachtige dag in september kom ik aan bij het huis van Pauline 

Janssen in Schimmert. Voordat ik op de bel kan drukken, zwaait de voordeur al 

open en word ik enthousiast begroet door Pauline en haar hond Lara. We gaan op 

pad om al wandelend te praten en te genieten van de mooie omgeving rondom 

Schimmert. 

Jeugdherinneringen
Pauline vertelt dat zij geboren en getogen is in Ulestraten. Haar vader was daar 

fruitteler. Toen ze 2,5 jaar oud was, is haar vader plotseling overleden. Ondanks 

dit verdriet wat het gezin trof, heeft Pauline warme herinneringen aan haar 

jeugd. Haar moeder was (en is) een sterke vrouw en het lukte haar goed om in 

haar eentje voor haar gezin te zorgen. “Als kind had ik altijd wel heel sterk het 

gevoel van: ik wil het mijn moeder niet moeilijk maken, dus laat ik maar braaf 

zijn. Maar ik heb hier geen negatieve herinneringen aan”. Haar jeugd was vrolijk 

en veilig – Pauline benoemt het als onbezorgd. Ze genoot van school, haar 

vriendinnen, paardrijden en muzieklessen. Opgroeiend in een katholiek gezin 

gaat Pauline al van jongs af aan graag naar de kerk. 

Interesse in theologie
Pauline raakte dan ook op jonge leeftijd geïnteresseerd in theologie en verlangde 

ernaar om mensen te helpen. Aanvankelijk wilde ze daarom theologie gaan 

studeren in Nijmegen, maar ze knapte af op de voorlichtingsdag die ze over deze 

Een plek in Limburg met een voor jou bijzonder verhaal.

Ditmaal ging Annette in gesprek met Pauline Janssen over 'haar' Schimmert.

 

PLEKJE
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studie bezocht. Ze vond het maar een vreemde wereld met rare mensen. “Ik was 

altijd heel blij en vlot, ik wilde dansen en uitgaan, en het was zo’n andere wereld 

waar ik in terecht zou komen, ik dacht: daar word ik helemaal raar”.  

Inzet voor de medemens
Omdat Pauline idealen had om de wereld te verbeteren en mensen te helpen, ging 

ze de opleiding tot verpleegkundige volgen. Deze HBO-V was een leuke tijd voor 

haar en ze genoot van de contacten met haar medestudenten. Het plan was om na 

haar opleiding naar Afrika te gaan en zich daar in te zetten om anderen te helpen. 

Maar toen ze Roel tegenkwam tijdens haar studie, veranderde dat plan. Vanaf het 

eerste moment voelden Pauline en Roel zich heel vertrouwd bij elkaar, en ze 

besloten na korte tijd om te trouwen. Ze vonden werk in Den Haag en hebben daar 

een tijdje gewoond. 

Al snel kwamen er kinderen, en Roel en Pauline besloten 

    dat zij hen liever in Limburg wilden grootbrengen. 

          Vanuit de Randstad keerden ze terug naar Limburg,

               waar ze een huis kochten in Schimmert. 

                    Ze kenden het dorp nauwelijks, maar vanaf het 

                       eerste moment had Pauline het hier heel goed 

                         naar haar zin. Schimmert is een hechte 
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   gemeenschap en de paters Montfortanen 

   hadden hier een eigen (klein) seminarie. 

    De aanwezigheid van het seminarie en de 

   Montfortaanse pastoors hebben de     

  gemeenschap in Schimmert gevormd.

“Vanaf het begin voelde Schimmert als een warm bad, en ik wil hier ook nooit 

meer weg. Ik ben ontzettend dankbaar dat we in Schimmert zijn gaan wonen en 

dat de Montfortaanse geest op mijn pad gekomen is. Ik was en bleef altijd al 

geïnteresseerd in theologie, maar de échte beleving van de theologie is juist hier 

gekomen”. 

          De Montfortaanse geest* is altijd begaan met 

        mensen en staat voor waarden als mildheid, 

      niet oordelen, eenvoud, herderlijkheid, en 

  vooral: niet hoog van de toren blazen. 

                         Echte beleving van de theologie
                     In augustus 1986 zijn we hier komen wonen. Ik kan me 

          niet herinneren dat ik na die tijd een mis overgeslagen heb. 

En altijd kom ik blij bij de mis vandaan. Altijd.

De Montfortaanse Geest



Onderwijs
Inmiddels waren er drie dochters en werkte Pauline als wijkverpleegkundige. Het 

verlangen om theologie te gaan studeren bleef echter altijd aanwezig. 

Toen de kinderen nog klein waren, besloot Pauline om de lerarenopleiding 

                          Theologie en Levensbeschouwing te gaan volgen aan de Universiteit 

                                   voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. 
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   De keus voor het onderwijs was vooral praktisch: dat was 

       goed te combineren met het jonge gezin. “Ik vond de studie 

          heerlijk en er ging een wereld voor mijn open. Ik was niet 

             gewend om zelf de Bijbel te lezen, maar door mijn studie 

               ging ik dat wel doen”.  

                Na het afronden van de lerarenopleiding ging Pauline 

               les geven op een middelbare school, en later op de Pabo 

              en de lerarenopleiding. Ze genoot ervan om kennis over 

             te dragen en met studenten te praten over geloof en 

           levensbeschouwing.  

                                                We lopen verder over het wandelpad. Inmiddels is er een 

                                          mager zonnetje doorgebroken. “Kijk, dit is ook heel leuk 

                                    stukje”, zegt Pauline. Ze wijst mij op een klein beekje waar we 

                          langs lopen. Lara plonst enthousiast in de modderige beek. Ik vraag me 

even af hoe dat straks moet gaan als Lara met een modderige vacht weer thuis komt, 

maar Pauline lijkt het niet te deren. We staan even stil en genieten van de mooie 

schepping om ons heen. Dan vervolgen we onze weg en vertelt Pauline verder: 

Een moeilijke tijd
Het lesgeven was goed te combineren met de taken thuis. Ondertussen werden de 

kinderen ouder en begonnen zij hun eigen weg te zoeken. Zoals dat vaak gaat, 

heeft het gezin zijn ups en downs meegemaakt. Tijdens een moeilijke periode voor 

het hele gezin, richtte Pauline zich vooral op het welzijn van de kinderen. Tijd en 

aandacht voor haar eigen emoties en gevoelens gunde ze zichzelf niet. Het was in 

diezelfde periode dat Pauline een vacature voor teamleider op een middelbare 

school voorbij zag komen, en dacht dat dit een verstandige keuze zou zijn. Tot 

haar eigen verbazing werd ze aangenomen voor deze functie. Maar al op de eerste 

werkdag merkte ze dat deze baan een grote vergissing was en dat het niets voor 

haar was. En zo zei ze in haar eerste werkweek direct weer haar nieuwe baan op. 

Pauline is even stil. Dan vervolgt ze haar verhaal. “Dat was voor mij een hele 

moeilijke tijd. Thuis liep het niet goed, mijn werk had ik opgezegd en ik kon niet 

terugkeren naar mijn vorige baan… hoe diep kun je gaan. Maar ik had altijd een 
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Maar ik had altijd een fundamenteel vertrouwen dat het goed zou komen. Ik ben 

nooit helemaal volslagen in paniek geraakt. God was bij mij, ook in deze diepe, 

diepe ellende, en ik wist dat ik hier samen met Hem doorheen zou komen. Er is 

een fundament onder mijn leven waar ik niet doorheen kan zakken”. 

Pauline is ontzettend dankbaar voor haar geloof. Dat is ten diepste wat haar 

gaande houdt, wat haar troost, wat haar blij maakt en maakt dat ze niet bang is 

voor wat er ooit misschien nog eens komen gaat.

Oud verlangen
Langzamerhand ging het thuis beter en krabbelde Pauline weer op. Het verlangen 

om met pastoraat bezig te zijn kwam in die tijd weer terug. Een oud verlangen, 

waardoor ze als 17-jarige aanvankelijk dacht dat ze theologie wilde gaan 

studeren.. Zo is ze is uiteindelijk toch nog religiewetenschappen in Nijmegen gaan 

studeren en daarna is ze gaan werken als geestelijk verzorger bij Envida in een 

woonzorgcentrum. Ze heeft hier enorm van genoten. 

“Ik heb een rare weg afgelegd: van verpleegkunde en 

onderwijs, naar geestelijk verzorger. De rode 

draad hierbij is zingeving, zorg en passie voor 

mensen”.  

Thuis
Inmiddels lopen we op een pad waarop 

we zowel de watertoren als de kerk 

van Schimmert zien. Pauline houdt 

hier halt.  “Kijk, dit is een beetje het 

plekje wat ik je wilde laten zien. 

De watertoren en de kerk zijn de 

landmarks van Schimmert. 

De watertoren staat voor Schimmert, 

de plek waar ik nooit meer weg wil. 

De kerk staat voor de Montfortaanse geest 

en de gemeenschapszin die voor mij belangrijk 

zijn. Hier ben ik thuis”

*De Montfortaanse Geest wijst op de spiritualiteit van de Paters Montfortanen 
(een congregatie gesticht door Louis-Marie Grignion de Montfort). Deze spiritualiteit wordt 
gekenmerkt door met grote eerbied en liefde om te gaan met de kruisen in eigen leven. Kruisen 
die je -wanneer je je ogen en hart opent en solidair met anderen wordt-vanzelf tegenkomt.
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Iedere dag bewust stilstaan bij waar je die 
dag dankbaar voor mag zijn; met dit 

'dankbaarheidspotje' kun je hier op een 
       tastbare wijze (voor jezelf, je gezin of 
       voor ieder gezinslid afzonderlijk) uiting 

aan geven.
 

           Zo kun je aan het einde van het jaar 
          met dankbaarheid terugkijken op een 

jaar vol dankbaarheid!
 

bit.ly/3rigW88

Verwen idee voor jezelf of leuk om cadeau te doen 
aan een ander, deze heerlijke -eindeloos te 
combineren- DIY scrub.

t i p  v a n  C
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r i s
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e

Suiker (80gr) + havermout (50gr)
Olie (60ml) (tip: amandel of jojoba)

Basis ingrediënten:

Essentiële olie
Honing/koffie/kaneel

Ingrediënten om mee te variëren:

Ik vind het zelf lekker (en goed voor de huid) om behalve 
suiker ook havermout in de scrub te gebruiken. Je kunt hiervoor gewone 
havervlokken gebruiken die je met een koffiemolen of staafmixer eerst 
vermaalt tot een grove substantie. 
Vermeng de suiker, havermout en olie in een glazen potje. Voeg hier 
naar keuze 6-8 druppels essentiële olie aan toe; bijv. lavendel, geranium 
rose of kaneel. Je kunt ook nog wat honing toevoegen of voor wat kleur 
gemalen koffie of kaneel!

https://bit.ly/3rigW88


Soms heb je van die dagen, of weken dat er van alles lijkt mis te gaan. Niet alleen in je 

eigen leven kom je situaties tegen waar je nachtenlang van wakker ligt. 

Soms gebeuren er ook dingen om je heen, in je omgeving, die je kippenvel kunnen 

bezorgen.  

   

Zo’n week was het toen… een week dat je ’s morgens eerst naar buiten ging om te 

zien welk raam in de buurt er nu weer gesneuveld was: bij de slijterij naast ons was 

het grind uit de tuin van de overbuurman gebruikt om een dergelijk effect te 

creëren.  

De meubelzaak naast ons moest een gloednieuw raam laten plaatsen, omdat iemand 

de flatscreen-tv in de etalage wel heel aantrekkelijk vond… helaas sneuvelde die 

nieuwe ruit later die week eveneens. Intussen moest de fotozaak tegenover onze 

winkel het ook ontgelden.   

   

Op zaterdagochtend stond ik buiten onze ramen te poetsen. De buurslijter kwam 

naar buiten en maakte een opmerking die ik heel bijzonder vond, want hij zei: “Ik 

denk dat ik ook maar een Bijbelwinkel ga beginnen!”  

Ik begreep onmiddellijk dat hij doelde op het feit dat onze winkel in die week als 

enige gespaard was gebleven. Onze ramen waren nog heel, terwijl de zijne en die van 

vele anderen vervangen hadden moeten worden. En met deze uitspraak realiseerde 

ik me dat Gods hand op Ezra duidelijk zichtbaar was voor onze buur(t). Hij zag dat 

wij beschermd werden. Wauw, dat is toch gaaf!  

   

Elk dag vragen we onze Vader om merkbaar aanwezig te zijn op deze plek en om 

bescherming. Ja, we hebben in de afgelopen 20 jaar zeker enkele momenten gehad 

dat we Zijn schild hard nodig hadden. En dan was en ben ik zó dankbaar dat we te 

maken hebben met El Shaddai, de Almachtige.   

   

Dus gaan we door en poetsen met vreugde onze ramen tot ze blinken!  

-Brigitte

Aanwezig
OPVALLEND
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Voor deze editie van Limburgs Liefste met als thema 'Dankbaarheid' 
ging Michèlle in gesprek met Loes Reijnders over 

haar dankbare rol als moeder, dankbaarheid in het dagelijks leven 
én bijzondere zaken om dankbaar voor te zijn. 

  

Waar denk je aan als je het woord dankbaarheid hoort? 

Dankbaarheid is iets dat ik vaak gebruik in mijn gebed of waar ik vaak aan denk.

Er zijn zoveel zaken in het leven om dankbaar voor te kunnen zijn en als je daar 

de focus op hebt, word je daar vanzelf heel blij en gelukkig van. En dat kan ik dan 

weer uitstralen naar de mensen om mij heen. 

  

Waarvoor ben je onder andere dankbaar? 

Dankbaar ben ik voor heel veel zaken. Maar zeker en vast ook voor mijn jeugd. Ik 

heb een hele fijne jeugd gehad en het ontbrak me aan niets op alle vlakken. 

Dankbaar ben ik vooral ook voor het geloof dat ik meegekregen heb van mijn 

ouders. Dat is voor mij het belangrijkste in het leven. De keuze om te blijven 

geloven heb ik op twaalfjarige leeftijd, bij mijn vormsel, bewust gemaakt. 

Daarom ben ik ook dankbaar voor mijn man die ik tijdens een katholieke tocht 

heb ontmoet en waarmee ik het geloof mag delen. Dat voelde en voelt voor mij 

echt als een zegen. Dat je samen alles kan en mag bespreken en ook weet dat er 

altijd Iemand is die voor je zorgt. Dat God je mag helpen in je zorgen en je 

tekortkomingen en mag aanvullen waar je samen of alleen niet uitkomt. 15
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Hebben zorgen of tekortkomingen dan ook te maken met dank? 

Ik denk dat dat zeker met elkaar te maken heeft. Want soms zijn er momenten of

situaties in het leven, die verdrietig of moeilijk zijn. Dat kan op dat moment heel

uitzichtloos lijken en zijn. Maar soms zie je dan pas achteraf dat iets zo heeft

moeten zijn. Dat God een plan heeft, dat je misschien zelf eerst niet zo zag, maar

waar je achteraf ook met dankbaarheid op kan terugkijken. Zo heeft het bij ons

even geduurd voordat we een kindje mochten ontvangen en dat was zeker die

eerste jaren best even verdrietig en moeilijk. Toch hebben we na 2,5 jaar een

kindje mogen krijgen. De tijd daarvoor, die we samen als echtpaar hebben

‘gekregen’, was zeer waardevol. Zeker nu we inmiddels vijf kinderen hebben en

de tijd samen echt gepland moet worden naast alle taken in en voor het gezin. En

met de jaren zal de tijd misschien nog wat spaarzamer zijn, als de kinderen ook

langer opblijven in de avonden. 

  

Heb je ook een voorbeeld van iets waar je recent dankbaar voor bent? 

Afgelopen zomer was ik met mijn gezin een week te gast in de gemeenschap

Chemin Neuf in Oosterhout voor een zogenaamde KANA-week. Dit is een

katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping. Ik zal eerlijk zijn en

zeggen dat ik niet zo veel zin had om te gaan. Het was vooral mijn man die heel

graag wilde gaan. En doordat we net ons vijfde kindje gekregen hadden, konden

we niet ver weg gaan op vakantie. Zo kwam het dat we ons aangemeld hadden. 

Met lichte tegenzin en een onprettig gevoel ging ik ernaar toe. We werden zeer

gastvrij ontvangen en er werd ook meteen hulp geboden met spullen dragen

vanaf de auto naar binnen. Iets wat ik niet zo kende van andere christelijke

weekenden. Dat voelde voor mij als een positieve eerste kennismaking. De

kinderen voelden zich ook meteen op hun gemak. 

De eerste dag hadden we gezamenlijk nog een maaltijd in de avond en na het

naar bed brengen van de kinderen hadden we lofprijzing met alle ouders. Ik

kende dit niet vanuit mijn katholieke achtergrond en ik was zelf nog niet in

aanraking gekomen met protestantse gelovigen. Ook had ik nog geen ervaring

met een katholieke beweging met een meer charismatische achtergrond. Ik

moest even wennen aan de lofprijzing, maar gedurende de week ben ik deze

manier van bidden en lofprijzen zeer gaan waarderen. 
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Kun je nog iets meer vertellen over deze week? 

De hele week stond in het teken van tijd met God en tijd samen met elkaar. Ik

ben heel dankbaar voor de tijd die we met elkaar hadden. Het programma en de

hele week is op een heel bijzondere wijze opgebouwd. Onder andere met

inleidingen, opdrachten en tijd om met elkaar en andere deelnemers te delen.

Maar er zijn enkele facetten in het programma die de week tot een heel

bijzonder iets maken. Juist het "verrassende" effect van dat je van te voren niet

precies weet hoe de week verloopt, zorgt ervoor dat de week helemaal klopt en

uniek is. We hebben heel veel gesproken met elkaar en ondertussen werden de

kinderen in hun leeftijdsgroepjes vermaakt. We zijn nu inmiddels elf jaar

getrouwd, maar zoals ik al eerder zei, hebben we niet altijd heel veel tijd om met

elkaar te praten of maken we er niet altijd alle tijd voor. 

Er zijn zoveel dingen die mij deze week geraakt hebben. De eenheid die er was

onder alle mensen, protestants of katholiek was mooi om te zien. Iedereen werd

uitgenodigd om aan de gebedsmomenten deel te nemen maar wel vrij gelaten om

ook een andere plek of tijd te kiezen. Maar ik realiseerde mij dat we allemaal

dezelfde God dienen en dat het mooi is om te kijken naar wat verbindt in plaats

van te kijken naar wat scheidt. 

  

Tot slot? 

Ik ben dus heel dankbaar dat ik aan de KANA-week heb deelgenomen samen met

mijn man. Het is een van de beste ervaringen in mijn leven tot nu toe. Ik heb er

God weer op een andere manier leren kennen. En ook de verliefdheid tussen mij

en mijn man, van de eerste jaren, kwam weer terug. Dat waar ik dus met tegenzin

naartoe ging, heeft God omgebogen naar een heel dankbaar moment in mijn

leven. 
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 Loes Reijnders  (1986)

Getrouwd met Roy en  moeder van 5 kinderen in 

de leeftijd van 0 tot en met 8 jaar. 

Tot twee jaar geleden parttime fysiotherapeute, 

nu fulltime thuis bij de kinderen.

Woonachtig in Weert (Noord-Limburg).



Hoe blijf jij 
dankbaar?

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

"Ik ben dankbaar voor elk cadeautje dat 
God ons geeft. Door ons geloof mogen we 

echt op Hem vertrouwen en juist als het 
even niet lekker lijkt te lopen, God altijd 

een teken geeft dat Hij ons beschermt en 
Onze Vader is."

-Marjolein

Ik ben dankbaar elke 
avond als ik met mijn 
kinderen bid voor het 

slapengaan. Eerst 
danken we voor wat 
goed was, vragen we 

vergeving voor wat fout 
ging en vragen we om 
bijstand voor wat nog 

komen gaat.  
-Lionne"Ik probeer elke 

dag te lezen uit 
het boek: 
Dagboek 

Duizendmaal 
Dank van Ann 

Voskamp.
 

 Vooral ook 
concreet duizend 
lege regels waar 
je kan schrijven 

waar je dankbaar 
voor bent." 

-Gerda

"Tijdens mijn stille tijd 
schrijf ik op waar ik 

God die dag voor 
wil danken." 

-Julie

 "God  herinnert mij er vaak weer aan om 
dankbaar te zijn  ondanks omstandigheden,

bijvoorbeeld door een lied, een opmerking van 
iemand, een zinnetje dat ik ergens lees. De 

Heere corrigeert mij dan, wijst mij ergens op of 
bemoedigt. Dat maakt altijd zo dankbaar!" 

-Gerdine

"Mijn tip is om bij het avondgebed terug te 
kijken op de dag en 1 blessing of the  day. 

Dat helpt mij om  mooie dingen in de dag te 
ontdekken en meer dankbaar te zijn."

-Nina

"Ik ben zo 
dankbaar voor alle 
liefde om mij heen. 

En dat wij in 
vrijheid mogen 

leven. "
- Kristel
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Rozen

In het huis van Roos staan allerlei 

prachtige dingen. Ertussen allerlei 

verschillende verwijzingen die een 

opening bieden voor een gesprek met 

diepgang: kaarten met inspirerende 

teksten, een beeldje van een engel en 

een prachtig schilderij van 'de drie 

beeldjes' bij Kasteel Schaloen  

{Valkenburg, red.]. Maar wat het meeste 

opvalt zijn de rozen; gedroogde rozen, 

rozen op afbeeldingen, rozen verwerkt in 

kunstwerken..Op het eerste gezicht zou 

je denken..logisch voor iemand die 'roos' 

heet. De ware betekenis zit echter veel 

dieper..

Roos vertelt openhartig over hoe ze haar 

naam als kind verafschuwde en niet 

begreep hoe haar ouders deze naam voor

haar gekozen konden hebben. 
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Binnenkijken
BIJ

In deze rubriek mogen we meekijken hoe lezers thuis 

hun geloof ook visueel zichtbaar maken.

Ditmaal zijn we bij Roos in Margraten (Zuid-Limburg). 

Nieuwe liefde

Vanaf het moment dat Roos in 2010  God 

toelaat in haar leven, vindt er in heel 

haar leven een ommezwaai plaats; ook 

wat betreft haar eigenwaarde, zelfbeeld 

en acceptatie. Vanaf dat moment voelt 

de naam 'Roos' juist als bij haar passend.

Roos vertelt vol passie over de 

onvoorwaardelijke Liefde die zij -en wij 

allemaal als geliefde kinderen van God- 

van Hem mogen ontvangen. Liefde die zij 

door wil geven aan een ieder die op haar 

pad komt. In ontmoetingen, gesprekken 

en in haar muziek. 

In haar leven en haar huis, staat de roos 

-als bekend teken van de liefde- nu 

centraal als symbool van Zijn liefde voor 

haarzelf en ons allen. 



Bijbels

Op twee plekken in de Bijbel vinden we 

de roos terug. In Hooglied (2, 1) wordt 

gesproken over de Roos van Saron en in 

Jesaja (35, 1) lees je over de wildernis die 

zal bloeien als een roos. 

In het huis van Roos vinden we een 

afbeelding van een roos met een kort 

maar krachtig gedicht: 

'Een roos, het symbool voor liefde. 

De Roos van Saron, 

eeuwige liefde in Persoon. 

Zo worden als Hij is mijn droom.'
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Met deze tekst in het achterhoofd is de 

roos -en daarmee ook haar naam- voor 

Roos telkens weer een herinnering aan 

God en Zijn onvoorwaardelijke en 

onuitputtelijke Liefde voor ons. 

En iedere roos is een aansporing om na 

te streven om zo te worden als Hem en 

ieder mens te zien zoals Hij ons ziet:

Zijn geliefde dochters en zonen.

Het is zo bijzonder om juist ook te horen 

van 'ongebruikelijke' manieren om visueel 

vorm te geven aan ons geloof. 

Hoe geef jij in je eigen huis vorm aan je 

geloof? Deel het met ons via 

info@limburgs-liefste.nl of via een bericht 

op onze social media kanalen.

Roos Kerris (1955)

Moeder van 2 volwassen 

zonen.

Met pensioen; met het voorrecht elke dag 

betekenisvol te kunnen en mogen invullen.

Woonachtig in Margraten (Zuid-Limburg)



Welke melodie weerspiegelt jouw hart?    

  

Het is een gewone maandagavond. Ik ben de groenten aan het snijden voor 

ons avondeten. Bij de eerste ui die ik pel, bekruipt mij het idee om te 

stoppen met het bereiden van dit gezonde menu en deze avond even iets 

heel simpels te serveren. Onze kleinste dreumes is op ontdekkingstocht in 

de keuken en haalt het kastje met plastic voorwerpen leeg. Ze stalt alles 

rond mijn voeten uit op de keukenvloer. Terwijl mijn man de piano op de 

achtergrond bespeelt ontstaat er een complete mengelmoes van prikkels in 

en om mij heen.  

  

Maar dan... hij begint een melodie te spelen die iets in mij losmaakt! Ik kan 

niet zeggen wat het is, maar er begint in mijn lijf iets te gloeien en te 

branden. Er komt iets los wat al een paar dagen in mijn hart zat opgesloten. 

Met woorden kan ik niet omschrijven wat er ontstaat nu deze melodie mij 

ter ore komt. 

De verbinding tussen deze melodie en mijn hart is niet in woorden uit te 

drukken… Deze melodie weerspiegelt woordloos wat er leeft in mijn hart.  

Verder dan de ratio 

Psychiater Bessel van der Kolk was afgelopen seizoen te gast bij het 

programma Zomergasten. Hij vertelde daar over zijn werk als psychiater en 

het vele lijden waar hij in zijn werk mee te maken krijgt. Maar hij vertelde 

over de impact van muziek, kunst en dans op ons brein. Muziek gaat verder 

dan onze ratio. Bessel vertelde ook over zijn samenwerking met de 

anglicaanse priester Dessmond Tutu. 

SPOTIFY

PLAYLIST klik om te luisteren!

Playlist
LIMBURGS LIEFSTE
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https://open.spotify.com/playlist/65cwqADogq1sTvPNFSiMkJ?si=dd8f47a9337641bf


In de periode na het afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika wordt Tutu, 

samen met een aantal anderen, aangesteld in een ‘truth and reconciliation 

commission’. Deze commissie is aangesteld om mensen die zwaar hebben 

geleden onder het apartheidsregime de kans te geven hun verhaal te 

vertellen, gehoord te worden en erkenning te ontvangen voor hun lijden. 

Tutu en de andere leden van de commissie horen daarbij dagenlang de 

meest vreselijke verhalen. Ze horen verhalen van mensen die vreselijk zijn 

gemarteld, buitengesloten en jarenlang zijn onderdrukt.  

  

Wanneer het Tutu en de anderen teveel werd wordt tijdens deze verhoren, 

stelt Tutu voor: ‘Laten we zingen en dansen.’ Als het te moeilijk is om een 

verhaal te vertellen, gebruik dan muziek. Muziek zorgt voor verbinding en 

een gevoel van veiligheid. Woorden schieten vaak tekort, muziek komt 

verder dan woorden.   

  

Wat kun jij niet in woorden uitdrukken, maar leeft er wel in jouw hart? 

Welke melodie weerspiegelt jouw hart? In de playlist kun je luisteren naar 

de muziek die onze lezeressen helpt hun dankbaarheid uit te drukken, hen 

dankbaar maakt of weergeeft waar ze dankbaar voor zijn. Zing (en dans) je 

met ons mee? 

-Hillene

SPOTIFY

PLAYLIST

klik om te luisteren!

Playlist
LIMBURGS LIEFSTE
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LEES EN LUISTER OP DE VOLGENDE BLADZIJDE
MEE MET DE LIMBURGS LIEFSTE PLAYLIST!

https://open.spotify.com/playlist/65cwqADogq1sTvPNFSiMkJ?si=dd8f47a9337641bf


SPOTIFY

Luister via onze Spotify Playlist!

Playlist

Een greep uit de 
door jullie 

aangedragen 
prachtige nummers 

voor de Limburgs 
Liefste playlist met 

als thema: 
'DANKBAARHEID'
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"NEW DOXOLOGY" 
 

In dit lied, een 
bekende melodie en 

tekst, wordt 
enthousiast 

gezongen dat God 
alle eer verdient! 

"HOOR JIJ DE 
VOGELS 

NOG FLUITEN?" 
In dit mooie lied vraagt 

Christiaan Verwoerd 
ons of we door alle 
omstandigheden in 
ons leven nog Gods 

goedheid zien. 

"THANK YOU FOR 
THE CROSS"

 

Een van de vele 
mooie nummers die 
jullie uitkozen over 
dankbaar zijn voor 
het offer dat Jezus 

bracht aan het kruis.

           "GRATITUDE"
 

  De tekst van 
Brandon Lake is zo 

herkenbaar en intiem: 
'God, hoe zou ik 

kunnen uitleggen hoe 
dankbaar ik ben. 

Ik heb niets om u te 
geven, daarom strek 

ik mijn handen naar U 
uit en zing: 
Halleluja!'.

"THANK YOU"
 

Dit prachtige lied 
van Honor Hunter is 
een indringend lied  
over dankbaar zijn 

voor Zijn 
onvoorwaardelijke 

liefde.

"WHAT A FRIEND WE 
HAVE IN JESUS"

 

Een overbekend lied, 
maar met een tijdloze 

inhoud: We mogen alles 
bij Jezus brengen, Hij 

kent ons! Geen vriend is 
zo trouw als Jezus. 

"DANKBAAR HART"
 

'Geef mij een dankbaar 
hart, Heer, 

opdat ik nooit vergeten 
mag , U te danken 

telkens weer'. 

"I THANK GOD" 
Heerlijk vrolijk

nummer om hard
mee te zingen of op

te dansen en God
steeds opnieuw

weer te danken voor
Zijn liefde! 
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https://open.spotify.com/playlist/65cwqADogq1sTvPNFSiMkJ?si=dd8f47a9337641bf


Elke week worden er in de Abbey in Cadier en Keer rond de 1.500 maaltijden gekookt. Ik 

ging in gesprek met Arend van der Heijden; chef-kok en oprichter van Caritas 045.

Caritas 045 is een katholieke stichting die gezonde maaltijden kookt voor iedereen die 

dit nodig heeft. De stichting heeft een oecumenische inslag en werkt zoveel mogelijk 

samen met andere kerken en organisaties. 

Caritas betekent: ‘daar waar liefde is’. Eerder viel Caritas 045 onder de gemeenschap 

Sant’Egidio, maar in 2021 is de stichting zelfstandig verder gegaan. Behalve de drie 

belangrijke basisprincipes van Sant’Egidio (gebed, vrede, en vriendschap met de armen) 

heeft Caritas 045 nog twee basisprincipes, namelijk eenvoud en hoop. 

“Hoe kan je anderen helpen als je zelf geen stap terug kunt zetten? Het gaat erom dat je jezelf 

minimaliseert, om vanuit het hart van Christus er voor een ander te kunnen zijn”. Dat is waar 

eenvoud voor staat. Hoop is voor de stichting ook een belangrijke waarde. Caritas 045 

kan niet alle problemen van de mensen oplossen, maar wil wel vriendschap aanbieden 

aan mensen door naast hen te staan en hen de hoop te geven op verbetering. “De armen 

zijn ook de leermeesters: door de armen leer je volgeling van Christus te zijn”.  

In oktober 2019 is Caritas 045 in Parkstad begonnen, in een zaaltje waar mensen aan 

lange tafels aten. Door de Coronacrisis kon dit niet meer en in maart 2020 is Caritas 045 

maaltijden gaan uitdelen. Inmiddels wordt er weer op twee locaties gegeten. Als je mee 

wilt eten kan je zo aanschuiven, je hoeft niet te reserveren. Er wordt nu niet meer aan 

lange tafels gegeten, maar aan tafels met zo’n zes tot acht personen. Aan elke tafel zit 

ook een ‘partner’ van Caritas. De partner luistert goed naar wat de mensen vertellen en 

hoe het met hen gaat, en dit wordt dan teruggekoppeld aan de organisatie zodat hier
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Caritas
INTERVIEW

In gesprek over ‘goed doen en inzet voor de ander’.



weer beleid op gemaakt kan worden. “De focus ligt inmiddels niet meer alleen op het uitdelen 

van maaltijden, maar ook op hoe je mensen in hun kracht kan zetten. Dat is ook door goed naar 

mensen te luisteren en vriendschappen aan te gaan, en niet door zelf de oplossing aan te dragen”.  

Ook kunnen er op twee locaties maaltijden afgehaald worden, hiervoor moetje wel 

reserveren. Daarbij is het de bedoeling dat de mensen hun eigen bakjes meenemen; 

duurzaamheid staat bij Caritas 045 hoog in het vaandel. 

Het geld voor de gekookte maaltijden komt binnen via giften en subsidies. Veel voeding 

wordt gegeven door Foodgroepen, boeren en supermarkten. Caritas krijgt bekendheid 

door reclame te maken op o.a. Facebook en door te flyeren, maar de meeste mensen leren 

Caritas 045 kennen door mond-op-mond-reclame.  

De organisatie is de laatste maanden enorm gegroeid – wat eigenlijk heel triest is want dat 

betekent dat er veel nood is. Momenteel werken er bij Caritas drie mensen in loondienst, 

zijn er zeventien coördinatoren en 150 vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom,

want er vallen ook altijd weer vrijwilligers af. “Deze tijd is moeilijker dan tijdens de 

Coronacrisis. Er is een tsunami van problemen en de vraag naar maaltijden wordt vanaf 

november of december waarschijnlijk nog veel groter. Dat kunnen we niet allemaal aan. Ik ben 

van plan om dan op drie plekken gaarkeukens te gaan opzetten, waar mensen hun eten kunnen 

halen. Daarnaast blijven de restaurants bestaan”. Er zijn binnenkort dan ook waarschijnlijk 

meer vrijwilligers nodig. Er zijn veel verschillende taken waar vrijwilligers voor nodig zijn, 

dus er is altijd wel een taak die passend is!                                                       Meer info zie blz. 37

 

 

 

 

-Annette  
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recept
HERFST

Je dankbaarheid uiten? Deze herfstige pompoencake is een 

heerlijke traktatie. (Tip: gebruik cupcake vormpjes om 

makkelijker uit te delen!) 

Daarnaast zorgt het bakken van deze heerlijke, voedzame 

en (dankzij de pompoenpuree en appelmoes i.p.v. boter) 

gezonde, smeuïge cake ook nog eens voor een 

verrukkelijk ruikende keuken. Win-Win :) 

Wie ga jij verrassen met deze heerlijke cake?
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• 2 el zonnebloemolie 
• 2 tl bakpoeder 
• 2 tl speculaaskruiden

Frosting
• 150 gr roomkaas
• 70 gr kokosbloesemsuiker 
• 1/2 tl speculaaskruiden 

• Verwarm de oven voor op 180°C. 

• Doe de havermoutvlokken in een keukenmachine en maal ze zeer fijn. Voeg 

vervolgens alle andere ingrediënten toe aan de kom en mix met een handmixer 

tot een glad geheel. 

• Doe het beslag in een met bakpapier beklede bakvorm en bak de cake in de oven 

voor 35 minuten. Prik met een satéprikker in de cake om te checken of de cake 

gaar is. 

• Doe de roomkaas in een kom en meng met de suiker als je het graag wat zoeter 

wilt. Bestrijk de cake als deze volledig is afgekoeld  met de frosting en strooi er 

een snufje van de speculaaskruiden overheen.

Ingrediënten:

• 180 gr havermoutvlokken 

• 180 gr pompoenpuree 

• 80 gr appelmoes (ongezoet) 

• 2 el gebroken lijnzaad (meng met 3 el 

water en laat een paar minuten inwerken, 

dit heeft dezelfde werking als eiwit) 



Mijn koffiemachine pruttelt niet… hij lijkt wel te brullen als het water met enorme 

kracht door de espressocapsule wordt gedrukt. Wakker was ik al de halve nacht, 

maar de combinatie van het geluid en de geur van de koffie zorgt er voor dat ik 

dat nu ook écht ben. 

Het schooljaar is weer begonnen en daarmee ook de haast in de ochtend. Ik 

overdrijf niet als ik zeg dat ik op sommige ochtenden blij mag zijn als ik een slok 

van dat net gezette kopje koffie kan drinken terwijl het nog heet is. 

Philip en ik zijn gezegend met vier prachtige kinderen. De jongste is in de 

zomervakantie net twee geworden. Een schat van een kereltje die het liefst 

samen met de andere drie alles meedoet en de wereld ontdekt. Dat schattige 

kereltje transformeert sinds een paar weken ‘s nachts echter in de reden voor 

mijn slapeloze nachten. ’s Nachts zoekt hij geborgenheid bij mij om zijn overvolle 

dag te verwerken. 

Wanneer hij voor de zoveelste keer (in eenzelfde nacht) weer naar mijn borst 

zoekt om te drinken is het mij even teveel. Het is pijnlijk, ik ben moe, ik wil 

gewoon zo kunnen liggen zoals ik wil zonder een stomp in mijn buik te krijgen. Ik 

wil gewoon een ongestoorde nacht zodat ik ’s ochtends door de haan van de 

buren gewekt word in plaats van nog half slapend met hoofdpijn naast het 

koffieapparaat te staan. 

Direct na dit gevoel van enorme onmacht voel ik echter een diepe dankbaarheid; 

ik mag me mama noemen van niet één, niet twee, zelfs niet drie, maar vier 

kinderen. Gezonde, vrolijke kinderen, kinderen die (tenminste, als ik het over de 

oudste drie heb) goed meekomen op school, die houden van buitenspelen, die 

zorgzaam zijn voor elkaar en anderen… en nog zo veel meer. 

Wat een ongelofelijke rijkdom! 

Dankbaarheid
NACHTELIJKE
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COLUMN



De afgelopen jaren heb ik van heel dicht bij ervaren hoe voor ons zo ‘normale’ 

dingen, niet vanzelfsprekend zijn.. 

Dat mijn kleine peuter mij soms gek maakt met zijn nachtelijke behoefte aan 

borst-voeding wil namelijk wèl zeggen dat hij zelf kan drinken. Iets wat helaas 

voor niet alle kindjes een vanzelfsprekendheid is. 

Dat hij bij mij rust vindt wil zeggen dat hij zich bij mij geborgen voelt, bij mij 

troost vindt; hoe mooi is het dat ik als zijn moeder hem dat kan bieden? 

Dat ik ’s ochtends met mijn koud wordende kop koffie alleen maar in de weer ben 

met cereal-kommen vullen, lunchtrommeltjes maken (oké… dat is ook omdat ik dat 

regelmatig vergeet de avond ervoor te doen) en kleren klaarleggen, is de droom 

van de vrouw die al tien jaar kinderloos blijft. De droom van de moeder die ’s 

nachts wakker ligt omdat ze niet weet hoe ze het allemaal moet betalen. De 

droom van de moeder wiens kind het gewoon echt niet zelf kan door een 

handicap. 

Juist de vanzelfsprekendheden van mijn leven zijn al reden tot eeuwige 

dankbaarheid! 

Dankbaarheden die we met ‘de waan van de dag’ zo snel kunnen vergeten. Als we 

alleen maar kijken naar wat de ander heeft en hoe dat ‘beter’ is dan wat we zelf 

hebben… God heeft ieder van ons gemaakt en met ieder van ons een ander plan. 

Het leven, òns leven, draait niet om wat een ander heeft of doet. Het draait om 

onze eigen relatie met God. De onuitputtelijke liefde die Hij ons iedere seconde 

van iedere dag weer opnieuw schenkt en hoe wij daar mee om gaan, hoe wij die 

liefde mogen doorgeven aan anderen, hoe wij mogen stralen van en door Zijn 

Licht!

-Michèlle
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Dubbel dankbaar  

Het is warm en zonnig als ik met mijn 

voeten in het zand zit. Ik kijk vanaf mijn 

handdoek naar mijn kinderen die spelen 

bij de zee. Mijn jongste zit in de branding 

en kijkt naar haar broers die enthousiast 

in de golven duiken. Zo onbevangen, 

genietend van de mooie natuur, vol 

verwondering over zand en zee.   

Ik besef op dat moment dat het ooit heel 

anders was op deze plek. We zijn 

namelijk in Normandië, op één van de 

stranden waar de geallieerden op D-day 

aankwamen in Europa. Waar de zee een 

laatste rustplaats werd voor velen die 

ons kwamen bevrijden. Waar het strand 

rood kleurde met het bloed van alle 

soldaten die strijdend ten onder gingen. 

Maar ook de plek waar het einde van de 

Tweede Wereldoorlog begon. Waar ook 

onze bevrijding begon. En ik ben dankbaar 

dat zij dat voor ons, voor mij hebben 

gedaan, zodat mijn dochter hier heerlijk 

en onbevreesd kan spelen in de golven. 

Duik in de geschiedenis  

Ik vond het fijn om tijdens deze vakantie 

meer te leren over Normandië, en welke

plek het inneemt in onze geschiedenis. En 

met het maken van dit artikel in mijn 

achterhoofd, zag ik ook veel samenhang 

met deze nieuwe rubriek. We willen 

namelijk een aantal vrouwen uit de Bijbel 

speciaal onder de aandacht brengen. 

Vrouwen die we leren kennen door 

verhalen in de Bijbel, soms uitgebreid, 

soms heel kort aangehaald. 
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Bijbelse
VROUW

In deze nieuwe rubriek duiken we in het leven van vrouwen uit de Bijbel. 

Welke vrouwen inspireren ons? Wie waren ze? En wat kunnen we van hen leren?   



Verhalen vol geloof, genade, liefde, 

dankbaarheid en hoop. Over vrouwen die 

vertrouwen op God. Ondanks én dankzij 

de omstandigheden in hun leven. 

Deze vrouwen mogen ons inspireren. We 

mogen ons herkennen in het ongeloof 

van Sarah als gezegd wordt dat ze een 

baby zal krijgen, terwijl ze al op leeftijd is

en weet dat het eigenlijk onmogelijk is.

We mogen ons bewogen voelen met 

Maria, die treurt om haar Zoon als Hij 

moet sterven aan een kruis. We mogen 

beseffen dat we zondig zijn, net als de 

vrouw die Jezus ontmoet bij de put, en 

samen met haar verlangen naar Zijn 

vergeving en genade voor ons leven.   

“Zie, Ik maak alle dingen nieuw” 

In de komende edities van Limburgs 

Liefste duiken we in de levens van enkele 

vrouwen uit de Bijbel. Wat ik altijd weer 

mooi vind aan de mensen die we leren
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Hun geschiedenis is ook onze 

geschiedenis, omdat het ons meer leert 

over wie God is en de rol die Hij ze laat 

innemen in Zijn plan met de mensheid. 

Sommige namen herken je wellicht 

meteen: Maria, Ruth, Eva of Sarah. 

Terwijl andere verhalen wellicht even 

opgefrist moeten worden: Rachab, 

Priscilla of Febe. Verhalen die soms, net 

als mijn gevoel op het strand in 

Normandië, niet altijd gemakkelijk zijn. 

Sommige vrouwen hebben veel lijden 

moeten doorstaan, anderen krijgen een 

moeilijke opdracht of er wordt hen 

onrecht aan gedaan. 

Genade  

Vele schrijvers hebben boeken 

geschreven over vrouwen uit de Bijbel. 

Hele studieboeken vol. Of romans waarin 

geprobeerd wordt zich in te leven de 

omstandigheden van de vrouwen die we 

leren kennen in de Bijbel.



 Gods liefde kennen. De vrouwen in de 

Bijbel zijn niet allemaal fantastische 

vrouwen zonder fouten, maar wat hen 

bijzonder maakt is dat ze in hun 

omstandigheden vertrouwden op Gods 

nabijheid en liefde. En zo zittend aan het 

strand van Normandië overviel mij een 

gevoel van enorme dankbaarheid. Wat is 

Zijn liefde toch onmetelijk groot. Groter 

dan zandkorrels aan de zee, dieper dan 

de diepste oceaan. Dat ik Zijn dochter 

mag zijn, een kind van de Allerhoogste. 

Niet omdat ik dat verdien, niet omdat 

alles altijd goed gaat, maar puur uit 

genade. En net zoals ik mijn dochter zag 

uitkijken over de zee, onbezorgd over de 

toekomst die voor haar staat, zo hoop ik 

dat de verhalen van de vrouwen uit de 

Bijbel ons ook helpen om volledig gerust 

vooruit te kijken naar de toekomst die 

voor ons ligt.   

   

Over welke Bijbelse vrouw zou jij graag 

meer te weten willen komen? Laat het 

ons weten!  

-Daniëlle
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kennen in de Bijbel is dat we mogen 

beseffen dat ze mens waren net als jij en 

ik. Ooit speelden deze vrouwen ook 

onbevreesd, net als mijn dochter op het 

strand. Het waren vrouwen die mochten 

leren op God te vertrouwen door de 

omstandigheden in hun leven, en door 

Zijn genade die Hij hen toonde. 

Best bijzonder, omdat we weten dat 

vrouwen in de tijd van de Bijbel in andere 

omstandigheden leefden en een andere 

rol en plek in de maatschappij innamen, 

dan vrouwen dat in deze tijd doen. De 

situatie lijkt zo verschillend met de onze, 

en toch hebben we het belangrijkste 

gemeenschappelijk: we mogen leven in 

het vertrouwen van die Ene, die juist zei: 

‘Zie, ik maak alle dingen nieuw” 

(Openbaring 21:5).   

Échte Bevrijding 

De vrouwen die we leren kennen in de 

Bijbel mogen allemaal een rol spelen in 

Gods verhaal van bevrijding. 

Door hen te leren kennen, leren we ook



Boekentips

Sta stil & Dank

Dit boek kan helpen om stil te staan bij de dingen die God ons elke dag 

weer geeft. En dat hoeven geen grote dingen te zijn. De zon die door de 

ramen schijnt, een kopje koffie met een vriendin of een bijbelvers dat je 

gelezen hebt. Anna wil je op deze manier uitdagen om elke dag vier 

dankpunten op te schrijven. Om door het leven van alledag en misschien 

wel de diepe dalen je ogen gericht te houden op de dagelijkse 

zegeningen. Want de Gever mogen we niet uit het oog verliezen.

 
Kinga Bán – Een leven

Zangeres Kinga Bán (1981-2019) zong haar liedjes over geloof, hoop 

en onvoorwaardelijke liefde totdat het niet meer ging. Na een lange 

periode van ziekte overleed Kinga op 37-jarige leeftijd. 

Muziekjournalist Johan Bakker sprak met familieleden, mede-

muzikanten, vrienden en buren. Al die lichte, vrolijke en ontroerende 

verhalen vormen samen een bonte biografie.

 

De stem van een vrouw  

Na 4 jaar wachten is er eindelijk weer een nieuwe boek van Francine 

Rivers! 

Een krachtige historische roman van deze bestsellerauteur over staan 

voor wat je gelooft. In ‘De stem van een vrouw’ wordt Kathryn Walsh 

met groot onrecht geconfronteerd. Ze wil niets liever dan de strijd 

aangaan, maar wat als ze daarmee haar leven riskeert?
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Activiteiten in Limburg

Alhoewel het onze droom is in de toekomst ook 'echte' Limburgs Liefste 

Activiteiten te organiseren vinden we het belangrijk om juist alle mooie, 

goede en inspiratievolle activiteiten die er al georganiseerd worden bij jullie 

onder de aandacht te brengen. 

In de twee vorige edities hebben we jullie in het eMagazine zelf een aantal 

tips gegeven..nu draaien we het om en vragen wij jullie om ons tips te geven! 

Meld een door jou/bij jou in de buurt georganiseerde activiteit bij ons door 

het speciale formulier op de website in te vullen en wij zorgen er voor dat de 

activiteitenpagina gevuld wordt!

Niet bekend met een activiteit in de buurt? 

Kijk dan op de speciale activiteitenpagina om 

te zien waar je naar toe kunt gaan. 

Activiteiten

Tip:
vraag een vriendin om met je mee te gaan, dat maakt de drempel om bij een nieuwe groep mensen binnen te stappen in onze ervaring een stuk lager!

Tip ons op activiteiten!

www.Limburgs-Liefste.nl/activiteiten

https://www.limburgs-liefste.nl/activiteiten


Aan dit nummer schreven en werkten mee:

Team
Judith van der Spoel (1999) studeert Journalistiek 

aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Met een 

passie voor schrijven redigeert zij vanaf haar 

studieplek of vanuit de woonkamer van haar 

ouders in Zuid-Limburg de artikelen van Limburgs 

Liefste en schrijft ze zelf ook af en toe een column,

Brigitte Frölich-van Hardeveld (1973) is getrouwd, 

moeder en runt Christelijke Bijbelwinkel Ezra in 

Hoensbroek . Ze deelt op pagina 32 een aantal 

boekentips met ons én schrijft over situaties die ze 

meemaakt in Bijbelwinkel Ezra. Dit keer lees je op 

pagina 14 haar column over dankbaarheid.

Daniëlle Hussem-Meuwissen (1993) is getrouwd 
met Djim en afgestudeerd in Food Innovation aan de 
HAS Hogeschool in Venlo. Met een passie voor 
bewegen en gezond eten hoopt ze vanuit Midden- 
Limburg via haar Instagram pagina @happ.yplate 
anderen te inspireren met haar gezonde(re) versies 
van heerlijk eten. Daniëlle's recept voor herfstige 
pompoencake vind je op pagina 26.
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https://www.instagram.com/happ.yplate/


Zr. Mary Amata (1975) is overste van de katholieke  

zustercongregatie Dominicanessen van St. Cecilia 

in Sittard. Zr. Mary Amata is daarnaast werkzaam 

als docente catechese in Zuid-Limburg en 

verantwoordelijk voor het Katholieke Maastrichtse 

Studenten Pastoraat (Maastricht Catholic Student 

Chaplaincy). 2x per jaar schrijft zij de overweging voor 

Limburgs Liefste. Dit maal over dankbaarheid; 

die je lees op blz. 4-5.

Remco van Vliet (1981) getrouwd met Liesbeth en 

vader van een mooie tweeling. 

Sinds 2014 woonachtig in Zuid-Limburg. Als diaken 

aangesloten bij de Stem van de Goede Herder in 

Meerssen. In het dagelijks leven parttime werkzaam 

bij het Leger des Heils en als zelfstandig fotograaf. 

Vanaf het begin aan Limburgs Liefste verbonden als 

fotograaf.

Hillene Hoekstra-Hendriks (1992). Getrouwd met 

Jonathan en moeder van twee dochters. 

Naast moeder werkzaam in de jeugdzorg in Heerlen.

Sinds 2 jaar met haar gezin woonachtig in Zuid-

Limburg. Biedt samen met haar man muzikale 

ondersteuning in hun kerkgemeenschap. Sinds deze 

editie betrokken bij Limburgs Liefste, ditmaal

 -toepasselijk- met een introductie op de playlist, die je 

leest op blz. 21-22.
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Annette van der Spoel (1967), mede-initiatiefnemer van 

Limburgs Liefste. Getrouwd met predikant Ron, moeder

van 3 dochters en 2 schoonzonen en in het dagelijks 

leven parttime werkzaam als jeugdarts. Geboren en 

getogen in de Randstad, maar voelt zich inmiddels 

Limburger, niet door geboorte maar door begeerte.  

Daniëlle van der Niet-Hulshof (1982), vanaf de 1e 

editie kernteamlid van Limburgs Liefste. Getrouwd 

met Sander, moeder van 3 en in het dagelijks leven 

werkzaam als juf op een protestante basisschool. 

Een echte Limburgse; opgegroeid én woonachtig in 

Zuid-Limburg. 

Michèlle Boessen-Hussem (1984), mede-initiatief

nemer van Limburgs Liefste. Getrouwd met Philip en 
moeder van 4 prachtige kinderen. Full-time mama, 
part-time betrokken bij van alles van juridisch 
advies, vormgeving tot R.K. catechese. Geboren in 
Midden-Limburg en na omzwervingen in Amerika en 
Mexico al weer 20 jaar gesettled in Zuid-Limburg.
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Christane Nederpelt (1971). Samen met haar man en 2 

tieners woonachtig in Noord-Limburg. In het dagelijks 

leven werkzaam als gastouder en kindercatechiste. Maak 

daarnaast natuurlijke verzorgingsproducten die ze 

verkoopt via haar webshop Tuin van Maria. Voor iedere 

editie van Limburgs Liefste maakt ze telkens een 

passende DIY tip, ditmaal de DIY-scrub op blz. 13.



Meer info
De Schuilplaats | Corrie ten Boom | ISBN 9789060673140

Duizendmaal Dank | Ann Voskamp | ISBN 9789051944341

Sta stil & Dank | Anna van Rumpt | ISBN 9789464250497 

Kinga Bán – Een leven | Johan Bakker | ISBN 9789033802812

De stem van een vrouw | Francine Rivers | ISBN 9789029732536

Boekentips:

Bijbelwinkel Ezra hecht waarde aan persoonlijke ontmoetingen; je bent van harte welkom in 

de winkel in Hoensbroek. Te ver voor jou? Stuur Brigitte dan een mailtje via 

info@bijbelwinkelezra.nl, een WhatsApp berichtje via 06 2520 9019 of  bel de winkel op 

045 523 2770 om een van bovenstaande boeken of een ander mooi artikel te bestellen. 

 

Anders dan de grote (online) boekhandels is Bijbelwinkel Ezra een Stichting die tot doel heeft het 

Evangelie te verkondigen. Met je bestelling bij Bijbelwinkel Ezra steun je dit doel!

Links:

Bijbelwinkel Ezra 

Chemin Neuf

CaritasToGo

Happ.yplate Instagram pagina 

Knutselmateriaal Dankbaarheid

Limburgs Liefste DankbaarheidsPlaylist 

Tuin van Maria 

Remco van Vliet Fotografie 

 

bijbelwinkelezra.nl 

chemin-neuf.nl

caritastogo.nl

instagram.com/happ.yplate 

bit.ly/3rigW88l

  sptfy.com/dankbaarheidLL

TuinvanMaria.nl 

remcovanvlietfotografie.nl 
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Volg Limburgs Liefste op Social Media!

Blijf op de hoogte

2023
In 2023 staan er maar liefst 4 edities van 

Limburgs Liefste op de planning; 
in januari, april, juni en oktober!

Op de hoogte blijven van Limburgs Liefste en de 
overige activiteiten? Het nieuwe eMagazine 

telkens automatisch ontvangen?               

Schrijf
je

in!
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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

Redactie
Annette van der Spoel

Daniëlle van der Niet

Judith van der Spoel

Michèlle Boessen

Foto's & Vormgeving
Annette van der Spoel - Foto's blz. 9, 10, 12
Dean Boessen - Foto's blz. 3, 34-40
JJ Hussem - Foto's blz. 4-5
Michèlle Boessen - vormgeving & opmaak eMagazine
Remco van Vliet - Foto's blz. 1, 2, 6, 7, 14, 24, 25, 29, 31, 33
Wilbert Maximus | getitonpicture - Foto blz. 17
Overige foto's; privé archief auteurs/geïnterviewden
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