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Voor je ligt de 2e editie van Limburgs Liefste. Ons voorjaarsnummer met als 

thema “Groei”. Groeien in je relatie met God, groei in je eigen leven, maar 

natuurlijk ook groeien in geloof; geloof in de Verrijzenis, wat we onlangs met 

Pasen hebben mogen vieren.

Ons geloof in de Verrezen Heer iedere dag opnieuw weer beleven en uitdragen 

en elke dag opnieuw de werkelijke vreugde van het Paasfeest weer ontdekken.

In deze editie: o.a. tips van lezeressen om te groeien, interviews met vrouwen in 

allerlei verschillende levensfases, de link naar onze voorjaarsplaylist en veel 

meer.. 

We hopen je met Limburgs Liefste (weer) te ondersteunen, inspireren en 

enthousiasmeren én verbinding tussen katholieke en protestantse vrouwen 

teweeg te brengen. Protestant of Katholiek, allen weten we ons geliefd door 

onze hemelse Vader. Dat we iedere dag weer mogen proberen te leven zoals 

Jezus -onze Liefste!- ons heeft voorgeleefd.

We wensen je -met je telefoon of tablet op schoot (of misschien wel gewoon 

achter je pc)- ontspanning, zingeving en leesplezier!

- Michèlle

 

Liefste
L IMBURGS

Groeien in je relatie met God, je eigen leven, je geloof

Limburg verbindt!
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Maak in dit voorjaarsnummer kennis met onze drie nieuwe columnistes: 

Columns
Judith van der Spoel (1999) studeert Journalistiek 

aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Met een 

passie voor schrijven redigeert zij niet alleen de 

artikelen van Limburgs Liefste maar schrijft ze zelf 

ook graag...haar column 'Leven op wandeltempo' 

lees je op pagina 7.

Brigitte Frölich-van Hardeveld (1973) is getrouwd, 

moeder en runt Christelijke Bijbelwinkel Ezra in 

Hoensbroek . Ze deelt op pagina 27 een aantal 

boekentips met ons én schrijft over situaties die ze 

meemaakt in Bijbelwinkel Ezra. Dit keer lees je op 

pagina 12 haar column over een prachtig, en 

waarschijnlijk voor velen ook herkenbaar thema: 

'groeien in geduld'.

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


Overweging

Heb jij ook wel eens de laatste 

bladzijde van een boek gelezen 

terwijl je eigenlijk nog maar 

halverwege was? Ik wel. Dan was het 

verhaal zo spannend of zielig, dat ik 

eerst zeker moest weten dat het goed 

afliep, voordat ik verder kon lezen.  

Als wij horen over het lijden van 

Jezus, weten we hoe het afliep: Hij 

stond op de derde dag weer op. Maar 

dat wisten de vrouwen niet; zij waren 

in diepe rouw. Hun leraar en vriend 

was onschuldig gestorven door een 

vreselijke marteldood. 

En in deze toestand maken zij iets 

indruk-wekkends mee: een 

aardbeving, een lichtflitsende engel 

en het graf dat wordt geopend. De 

vrouwen waren zowel angstig als 

diep vervuld van vreugde. Ik 

probeer me voor te stellen hoe het 

voor de vrouwen was. Die eerste 

tijd moet enorm verwarrend zijn 

geweest: wat gebeurt hier? Kan ik 

mijn ogen en oren wel vertrouwen? 

Ben ik wel helemaal bij zinnen? 

Misschien was het voor jou ook wel 

een shock toen je je voor de eerste  

"Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf; ze haastten zich om het aan zijn 

leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette 

hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem". 
Matt. 28:8-9 
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Jij en ik zijn ook personages in het 

verhaal. Vrouwen bij wie Jezus op 

hun levensweg verschijnt. Wat doen 

we daarmee? Als we na Pasen willen 

groeien in geloof, moeten we 

regelmatig, net als de vrouwen op 

die vroege ochtend, naar het lege 

graf gaan en ons realiseren dat 

Jezus leeft. Dan wordt het verhaal 

nooit saai. Dan wordt er weer een 

hele inspirerende bladzijde aan 

toegevoegd. 

keer realiseerde dat Jezus écht 

opstond uit de dood. Eerlijk gezegd 

kan ik mij niet zo’n moment 

herinneren. Ik heb het paasverhaal 

van kleinsaf gehoord en beetje bij

beetje begrijp ik meer van de 

opstanding van Jezus. En soms 

realiseer ik me: Hij leeft en nu nog 

steeds! 

De vrouwen gingen haastig op weg 

om het aan anderen te vertellen. Als 

ze Jezus tegenkomen vallen ze voor 

Hem neer en aanbidden Hem. Dat is 

wat er met je gebeurd als je Jezus 

ontmoet en ziet wie Hij is: je wilt het 

anderen vertellen en je maakt Hem 

groot.  

Het kan voelen alsof je met Pasen 

opnieuw het verhaal hoort waarvan je 

weet hoe het afloopt. Toch is dat niet 

helemaal waar. 

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

Marije Koelewijn (1979) is getrouwd, moeder en studeert theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit 
(Leuven). Daarnaast is Marije ouderling (lid van de kerkenraad) in de Zuiderkruiskerk in Maastricht. 
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Een paar maanden geleden werkte ik op een school in de Rocky Mountains. Daar

werd ik elke ochtend wakker met een uitzicht op imposante besneeuwde 

bergtoppen. Veel mooier dan dat kan bijna niet, zou je denken. Ik was dan ook erg 

verrast toen ik tijdens één van mijn dagelijkse wandelingen naar een bergtop in de 

verte staarde en mij iets realiseerde: ik miste de Limburgse heuvels…  

 Normaal gesproken woon en studeer ik in het midden van Nederland, waar alles zo 

plat is als een dubbeltje. Dan kan ik niet wachten om mijn biezen te pakken en af te 

zakken naar mijn ouders voor een weekend in Limburg. De voorpret begint al in de 

trein: je rolt zo de glooiende Limburgse heuvels in. Heuvels waar je eeuwig lijkt te 

kunnent rondwandelen, waar je langs de mooiste uitzichtpunten en wegenkruizen 

komt, en waar je fantasie wordt geprikkeld door de oude mijnen en grotten die je 

midden in de bossen tegenkomt. 

Natuurlijk, in de hoge bergen van de Rocky Mountains vind je ook een hoop mooie 

dingen. Maar heuvels zijn anders dan bergen; heuvels zijn glooiend, minder 

opdringerig en niet zo benauwend als bergen soms kunnen zijn. En zo is het ook 

met de mensen die in de heuvels wonen. Limburgers weten hoe je van het leven 

moet genieten. Ze verstaan de kunst van het ‘hier en nu’, van een leven op 

wandeltempo in plaats van hollen of stilstaan. In de heuvels is het immers geen 

race naar de top, maar is de hele wandeltocht minstens net zo mooi als het 

uitzichtpunt waar je naartoe loopt. 

  

Inmiddels ben ik weer even terug in mijn geliefde Limburgse heuvels. Door werk en 

studie zal ik volgend jaar op verschillende plekken wonen, maar ik kijk nu al uit 

naar het moment dat ik voor langere tijd kan genieten van het Limburgse leven. Ik 

sta al ingeschreven op een woningwachtlijst. Nu maar hopen dat die wachtlijst iets 

sneller gaat dan op wandeltempo… 

-Judith

Wandeltempo
LEVEN OP
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"STILSTAAN, ONT-MOETEN EN  
DANKBAARHEID ZOEKEN IN 

ELKE DAG."
-Virgily

Wat helpt jou om te 
groeien in geloof? 

"SAMEN MET GELOOFSGENOTEN 
OPTREKKEN EN DAN ONZE ERVARINGEN 

MET GOD DELEN." 
-Astrid

"ACTIEF IN MIJN GEMEENSCHAP
 STAAN EN IN GESPREK ZIJN MET 

ANDERE CHRISTENEN." 
-Lionne

“ZINGEN MET
ELKAAR. WANT 
ZOALS GEZEGD 

WORDT: ZINGEN IS 
TWEE KEER 

BIDDEN.” 
-José

“SAMEN HET 
GELOOF BELEVEN 

IN DE KERK.” 
-Rolinda

“TIJD DOORBRENGEN MET MENSEN DIE ME 
OPBOUWEN, ZOEKEN NAAR CONFERENTIES 
OVER GELOOF EN LEADERSHIP EN BEWUSTE 
KEUZES MAKEN WIE IK WIL ZIJN EN KIEZEN 

VOOR CHRISTUS.“
-Anoniem

“DAGELIJKSE 
LEZINGEN DOEN 
MIJ GROEIEN IN 
GELOOF. GEBED 

DOET MIJ 
BESEFFEN DAT 
GOD DOOR ME 

HEEN KAN 
WERKEN, DAT 

HIJ ER IS EN 
ALLES IN ZIJN 

HAND HEEFT.” 
-Nina

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..



Limburgs

Midden in de bruisende binnenstad van Weert ligt een oase van rust. Het is het 

favoriete Limburgs plekje van Marjolein. 

 

Marjolein is geboren en getogen in het Zuid-Limburgse Brunssum. Ze groeide op 

in een warm katholiek gezin. Inmiddels is zij getrouwd en is ze druk bezig met de 

zorg voor haar twee jonge zoontjes. Het is een heel ander leven dan toen ze, 

dertien jaar geleden inmiddels, als communicatiemedewerkster werkte op 

allerlei plekken door het hele land.

Net als haar ouders zet ze zich al jarenlang in voor de kerk, met name als 

(hoofd)leiding van de meisjeszomerkampen die jaarlijks in het Bisdom Roermond 

worden georganiseerd. Toen ze 13 jaar geleden op zoek was naar een nieuwe 

locatie voor deze kampen, maakte ze kennis met de zusters Birgittinessen – de 

bewoonsters van een klooster midden in het centrum van Weert. 

Ze ging op bezoek bij het klooster om te zien of het een geschikte locatie voor 

het kamp zou zijn. Meteen stond ze versteld van de prachtige ruime tuin en van 

de rust temidden van alle drukte van de stad. Op dat moment wist ze echter nog 

niet op welke manier deze plek nog meer een rol zou gaan spelen in haar leven. 

Want langzaam maar zeker bloeide er iets op tussen haar en één van haar 

collega’s.. 

Een plek in Limburg met een voor jouw bijzonder verhaal.

Ditmaal het verhaal van Marjolein Manten-de Witt en het klooster van de

Birgittinessen in Weert. Michèlle ging met haar in gesprek.

PLEKJE
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Maar de afstand tussen Den Bosch en Brunssum maakte het lastig om een plek te 

vinden om elkaar vaker te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Weert bleek 

een handige uitkomst: het ligt precies tussen Den Bosch en Brunssum in. 

De zusters Birgittinessen bleken ook nog eens over een gastenverblijf te 

beschikken. Het was de ideale oplossing.

Gastvrij thuiskomen
De protestante Jeroen en de katholieke Marjolein voelden zich beiden direct thuis 

bij de gastvrije zusters. Marjolein vertelt dat haar bij haar eerste ontmoeting met 

een van de zusters vooral het “kroontje” dat de vijf wonden van Christus 

symboliseert -dat de zusters op hun hoofd over hun kap dragen- opviel. Nu valt 

haar dit nieteens meer op, maar merkt ze vooral hoe open en gastvrij ze zijn.

Dat de zusters Birgittinessen na hun heroprichting 

             specifiek gekozen hebben voor een oecumenische 

                    spiritualiteit en de eenheid tussen alle 

                            Christenen, welke hen zeer nauw aan het      

                             hart ligt, was een zeer waardevolle toe-

                                voeging aan de ontmoetingsmomenten 

                                    tussen Jeroen en Marjolein in Weert.

10

“             Naar elkaar toe groeien
                "We groeiden echt naar elkaar 

                toe. Beginnend met ieder een kamer

                in een andere vleugel van het gasten-

                verblijf steeds dichter naar elkaar 

               toe; totdat we als getrouwden een 

             gezamenlijke kamer in het midden 

           hadden. Maar ook spiritueel en 

        emotioneel gezien,” legt Marjolein uit.

Rust vinden
Tijdens hun vele bezoeken vinden Jeroen en Marjolein elke keer samen rust in 

Weert; in de prachtige kloostertuin, in de stilte van de kapel van het klooster, in de 

gesprekken en ontmoetingen met elkaar, maar ook in de gesprekken met de 

moeder-overste en mede-zusters.

               "De zusters zijn daarbij niet alleen gastvrij

        in hun ontvangst, maar maken ook voor al hun 

 bezoekers tijd”. 



Blijven zoeken
De missie van de 'Birgittinessen 2.0', zoals Marjolein ze noemt [de orde is in 1911 

hersticht, red.], komt nauw overeen met hoe zij zelf in het leven wil staan: 

Christus navolgen en Zijn licht in de wereld laten schijnen, met een speciale 

focus op het gebed voor de eenheid tussen alle Christenen. Niet uit eigen kracht, 

maar vanuit de Bron. 

De Birgittinessen omschrijven het heel passend: “De kracht voor ons bidden en 

werken moeten we iedere dag opnieuw van Hem zelf ontvangen. Het telkens 

opnieuw zoeken naar Zijn goddelijke Wil. Want de Heer nodigt ook jou uit met 

de woorden: “Kom en volg Mij.”
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           Blijvende verbondenheid           
              Het klooster in Weert blijft ook in de jaren daarna 

                 van belang voor Jeroen en Marjolein. Telkens 

                    weer blijven ze terugkomen in het gastenverblijf

                       van de zusters. De zusters waren getuige van 

                      hun opbloeiende relatie, en zelfs het huwelijks-

                        aanzoek vond er plaats!

                       Ook in de jaren erna, waarin de zoontjes van 

                      Jeroen en Marjolein worden geboren, zijn de

                    zusters niet slechts toeschouwers aan de zijlijn. 

                 Ze blijven een actief deel uitmaken van hun leven.

Familiegevoel       

De zoontjes van Jeroen & Marjolein        

– inmiddels vier en zes jaar oud –           

kijken telkens uit naar een ‘vakantie bij             

de zusters’, waarbij ze door de zusters              

als een soort 'extra familieleden'               

een beetje extra verwend worden.             

 

 

 

         

 

“Nog iedere keer dat we met de auto                         

onder de poort vanuit de winkelstraat het                      

terrein van de zusters oprijden ervaar ik          keer 

telkens weer een heerlijk gevoel van rust.         .

Het is echt een oase. Hier komen we tot rust.”   

 



Eens vroeg ik God om meer geduld…en toen kwam zij de winkel binnen. 

Ze kwam steeds vaker en bleef steeds langer. En ze stelde vragen, heel veel 

vragen. En ik probeerde hierop dan rustig en met eenvoudige woorden te 

reageren, want dat had ze nodig. Soms stonden we zo uren met elkaar te praten, 

totdat ik geen woorden meer had.  

En dan kwam ze de volgende dag weer…en stelde dezelfde vragen opnieuw. 

  

Eens vroeg ik God om meer geduld…en toen kwam hij de winkel binnen. 

Hij bekeek met een opgejaagde blik de kaarten, de films, de boeken. En hij begon te 

praten, heel veel te praten.  

En ik probeerde te luisteren. Dat was een uitdaging, want zijn gedachtenspinsels 

schoten alle kanten op. Maar ik leerde luisteren en dat was op dat moment genoeg. 

  

Herken je dat? Je vraagt God iets en je hoopt dat hij het je aanbiedt, ingepakt in 

mooi cadeaupapier met een vrolijk gekleurd lintje eromheen.  

Maar in plaats daarvan word je uitgedaagd, gekneed en gevormd. 

En dat kost inspanning en energie. 

  

Ik heb ontdekt dat geduld geen passieve eigenschap is, maar juist om actie vraagt. 

Het kost je wat: inspanning, concentratie, beheersing.  

  

Dat zet me aan het denken. Want weet je wel hoeveel geduld God met mij, 

met ons heeft?  

Een Opwekkingslied zegt : “Hij wacht alleen nog maar totdat je komt”. Dat roept bij 

mij altijd een beeld op van rust en stilte. Maar in datzelfde lied wordt ook deze 

regel gezongen: “Omdat Hij van je houdt, gaf Hij Zijn eigen Zoon”. 

  

Zijn geduld met ons heeft Hem veel, héél veel gekost. 

-Brigitte

Geduld
GROEIEN IN
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"WAT MIJ HELPT TE GROEIEN IN GELOOF IS 
OM HET GELOOF SAMEN MET ANDEREN TE 

BELIJDEN EN TE VIEREN!"
-Esther

"STEEDS OPNIEUW NIEUWE MOOIE 
DINGEN ONTDEKKEN SAMEN MET GOD.
DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN NIET 
UIT DE WEG GAAN, MAAR ONDERGAAN 

EN STEEDS OPNIEUW TERUG KOMEN 
NAAR HEM."

-Katia

“IK LUISTER GRAAG DE PODCAST ‘EERST 
DIT’ IN DE OCHTEND. HET PRIKKELT, 

SNOEIT, GEEFT RUST EN HELPT OM ME TE 
RICHTEN OP GODS WOORDEN VOOR MIJ.” 

-Hillene

“EEN PLAYLIST 
MAKEN VAN 

LIEDEREN DIE 
MIJ HELPEN 

OM TE 
GROEIEN IN 

HET GELOOF 
EN DEZE 

REGELMATIG 
LUISTEREN.” 

-Judith

“AANBIDDING, HEILIGE MIS EN
BIJBELLEZEN.” 

-Bernadette

“BIJBELSTUDIE 
DOEN MET 

ANDEREN EN HET 
GELOOF DELEN.” 

-Maaike

"VERBINDING MET 
ANDERE CHRISTENEN 

HELPT MIJ TE 
GROEIEN. SAMEN 

DELEN EN DAN ZIEN 
HOE GOD WERKT." 

-Andrea

Wat helpt jou om te 
groeien in geloof? 

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..



Geschiedenis

In het huis van Silvia is er veel te zien. 

Het hele huis straalt geschiedenis uit. Dat is 

niet zo vreemd, want Silvia en haar man 

Dave zijn beiden geschiedenisdocent. Hun 

gedeelde interesse is terug te zien in 

allerhande attributen, vooral afkomstig uit 

de Tweede Wereldoorlog. Maar wat nog het 

meest opvalt als je hun huis binnenkomt, 

zijn de crucifixen die boven elke deur 

hangen. Voor Silvia en haar man Dave – 

katholiek en betrokken bij de St. Stephanus 

kerk in Wijnandsrade – zijn deze een 

herinnering dat Gods genade overal bij ze is.

Op een prominente plek in de woonkamer 

hangt een crucifix met een bijzonder 

verhaal. Toen Silvia en Dave het huis 

kochten, bleek er een zwakke muur te zijn in 

de woonkamer. Er moesten extra stalen 

balken in om die muur te versterken. 

Daarom kozen ze er voor om juist op deze 

plek het crucifix op te hangen. 

Want ooit hing die op een plek waar 

kwetsbaarheid en onzekerheid zo 

overduidelijk aanwezig waren… 

Erfstuk

Het crucifix is een erfstuk van Silvia’s 

schoonfamilie. Ze vertelt: “De oma van 

mijn man kwam uit het Duitse Horbach, 

net over de grens bij Bocholtz. Haar gezin 

woonde samen met enkele ooms en tantes 

in dezelfde straat. In de keuken van haar 

ouderlijk huis hing tijdens oma’s jeugd 

een klein crucifix van messing, ingelegd 

met donker ebbehout. In katholieke 

gezinnen hing in elke kamer een kruis als 

stille getuige dat God overal was, toezicht 

hield, en beschermde. Zeker voor al de 

mijnwerkersfamilies in Horbach geen 

overbodige luxe.” 

“Oma leerde uiteindelijk een 'Hollander' 

uit Bolcholtzerheide kennen. Nog voor 

het uitbreken van de wereldwijde 
14

Binnenkijken
BIJ

In deze rubriek mogen we meekijken hoe lezers thuis 

hun geloof ook visueel zichtbaar maken.

Ditmaal zijn we bij Silvia in Wijnandsrade (Zuid-Limburg). 



Silvia: “Mijn schoonmoeder herinnerde 

zich goed dat op een zonnige zomerdag in 

1949 de douanebeambte aanklopte. Oma 

was net aan de slag met de was. Half 

doorweekt hoorde zij hem zeggen dat 

haar broer bij de grens stond en haar 

wilde zien: ‘Hij zegt dat hij uw oudste 

broer is.’ Het beeld van een bewusteloze 

oma in de gang van hun huis, is mijn 

schoonmoeder nooit vergeten. 

Uiteindelijk erfde oma dat crucifix dat 

verworden was tot een symbool van 

hoop. In hetzelfde huis waar oma op het 

laatst leefde en mijn man opgroeide, hing 

het op dezelfde plek in de woonkamer. 

En nu hangt het in onze woonkamer.” 

  

Voor Silvia is het crucifix in de 

woonkamer een mooie herinnering aan 

het feit dat er altijd hoop is. ‘Alles om je 

heen kan kapot gaan, maar Gods trouw 

blijft eeuwig bestaan’. 

Silvia Packbier- Stals

(1983).

Getrouwd met Dave

In het dagelijks leven geschiedenisdocent 

op een middelbare school in Stein.

Woonachtig in Wijnandsrade
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economische crisis in 1929 trouwden ze. 

Oma ging in Bocholtz wonen en werd 

Nederlandse. De opkomst van het 

nationaalsocialisme in haar ‘Heimat’ baarde 

oma grote zorgen over haar familie net over 

de grens. Toen de oorlog uitbrak, werden 

twee van haar broers opgeroepen voor de 

dienstplicht. De jongste meldde zich 

vrijwillig aan bij de Waffen- SS. ‘Hoe kun je 

zo blind zijn die man te volgen,’ had zijn zus 

tegen hem verzucht toen ze een keer bij 

haar ouders in de keuken zat - onder het 

crucifix. ‘Als je niet mijn zus zou zijn, zou ik 

je hier ter plekke neerschieten,’ antwoordde 

hij.” 

Teken van hoop

In september 1944 werd Horbach 

geëvacueerd. Oma had geen idee waar haar 

familie naartoe was gegaan. Tot ze in mei 

1945 te horen kreeg dat haar familie weer 

was teruggekeerd naar Horbach. Van haar 

vader hoorde ze het hele verhaal: de 

middelste broer was gedeserteerd en 

teruggekeerd naar zijn familie. De jongste 

was gesneuveld in de Sovjet-Unie. De 

oudste was in datzelfde land als vermist 

opgegeven. In de straat waar haar ouders 

woonden, stonden alleen nog twee muren

van haar ouderlijk huis overeind. Aan één 

daarvan hing het crucifix. Voor oma’s 

moeder was dit een teken van hoop dat

haar oudste zoon wellicht nog in leven was. 
(Zuid- Limburg).  



Leven met God 

“Had ik me vroeger voorgesteld op mijn 42e nog single te zijn? Nee, zeker niet. 

Maar als God een man voor mij bedoeld heeft ben ik die simpelweg nog niet 

tegengekomen.” Suzan geeft aan dat ze hier rond haar 35e jaar wel mee 

geworsteld heeft, zeker omdat de meeste van haar vriendinnen allang ‘gesetteld’ 

waren en de meesten zelfs kinderen hadden. 

Geroepen te groeien in geloof
Opgegroeid in een katholiek gezin werd door sommigen aangenomen dat Suzan 

zich dan wellicht geroepen voelde het klooster in te gaan, maar die specifieke 

roepstem voelt Suzan niet. Suzan voelt zich vooral geroepen te groeien in geloof. 

Suzan zelf legt het als volgt uit: “Als je gewoon elke dag God volgt, dan komt een 

eventuele ‘bijzondere roeping’ [bijv. het huwelijk of het religieuze leven red.] 

vanzelf. En als die bijzondere roeping dan niet komt, is die extra roeping er ook 

niet. En dat is ook goed. Elke levensstaat heeft zijn eigen waarde en 

mogelijkheden om een goed christen te zijn.” 

Suzan voelt zich wèl speciaal geroepen tot verdieping van haar geloof en volgde 

daartoe van 2012-2018 de theologische opleiding tot pastoraal werkster/ 

geestelijk verzorgster. Suzan geeft daarbij wel heel duidelijk aan dat voor haar 

‘groeien in geloof’ meer is dan alleen maar ‘meer weten’: “het is niet alleen 

Suzan is 42 en single. De vraag die dan al heel snel gesteld wordt is of dat 

een bewuste keuze is, of (in gelovige kringen) of zij zich dan wellicht heeft 

toegewijd aan een leven met Christus. Suzan vertelt openhartig over de 

antwoorden op deze vragen en over wat ‘Groei’ voor haar betekent. 

ALS EERSTE ROEPING 
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groeien in kennis, het is bovenal groei in jezelf en in je eigen relatie met God. 

Denk niet dat groei alleen maar in grote dingen zit, zoek het klein, blijf vooral 

dicht bij God en probeer te luisteren naar Zijn stem. Hij is het die zorgt voor de 

groei in je leven.” 

 

Anderen helpen groeien
“Als christen is het ook je roeping om andere gelovigen te helpen groeien, om te 

handelen in Gods Geest, om te spreken van Zijn grote daden en om daarin zelf te 

groeien in heiligheid. Om dat te kunnen bereiken moeten we ook zelf (durven) 

groeien in evangelisatie. We mogen er niet in berusten dat alleen maar over te 

laten aan de priester of predikant.” 

Gevoed blijven worden
Suzan benadrukt dan je uiteraard zelf gevoed moet blijven door God en Zijn 

Woord om te kunnen evangeliseren. “Als je alleen bent [maar dat geldt 

bijvoorbeeld ook wanneer je partner niet gelovig is, red.] ontbreekt soms de 

spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ en is het des te belangrijker op zoek te 

gaan naar een gemeenschap. Een gemeenschap die je voedt, die je waar nodig ter 

verantwoording roept, en waar je terecht kunt met je vragen.” 

Niet iedereen heeft de luxe van een fijne gemeenschap dichtbij, maar daarin kan 

social media een uitkomst zijn. En anders kun je altijd zelf een gemeenschap 

creëren, al is het maar met z'n tweeën. Probeer dan wekelijks of maandelijks bij 

elkaar te komen voor gebed, Bijbellezen en samen te overwegen. 

“Leven met God is ieders eerste roeping, of je daarnaast nu 

nog vrouw van, moeder, religieuze of wat dan ook bent komt 

op de tweede plaats. Blijf iedere dag tijd maken voor Hem!”  
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Suzan Crapels (1979)

In het dagelijks leven pastoraal werkster, geestelijk verzorgster.

Woonachtig in Roermond (Midden-Limburg)



Ik herinner mij dat mijn opa druivenstruiken in de tuin had.
Het hele jaar was hij er druk mee bezig. In de zomer zaten we 

heerlijk onder druivenbladeren in de schaduw. En in herfst werden 
de druiven geplukt en gingen ze in een druivenpers. 

Daarna kwam het snoeien... Oei, zo pijnlijk hoeveel er van de struik 
werd afgeknipt! Ik vond de tuin dan altijd zo kaal....zou het in het 

voorjaar wel weer goed komen?
In de Bijbel staat ook vaak het voorbeeld van snoeien genoemd, 

voordat er groei komt. Toen ik een paar jaar geleden voor het 
eerst het nummer 'New Wine' beluisterde viel er zoveel op zijn plek. 

'Vader, snoei mij, zodat ik meer kan groeien.'
 

 Luister mee naar dit én meer nummers die gaan over groei. 
Groeien in vertrouwen, in geloof, vastberadenheid en loslaten. 

Er kwamen veel, heel veel!, nummers binnen die jullie mooi zouden 
vinden voor op de playlist. Verschillende stijlen muziek, maar 
eenheid in geloof en vertrouwen op Hem! Geniet lekker mee! 

 

SPOTIFY

PLAYLIST

klik om te luisteren!

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

-Daniëlle

http://spoti.fi/3vvAdV2


SPOTIFY

Luister via onze Spotify Playlist!

PlaylistLIMBURGS LIEFSTE VOORJAARS

AL DE WEG
Joke Buis zingt in 

dit aloude lied 
woorden van 

Godsvertrouwen: 
'Heer, leer mij te 
groeien naar U'
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DRAW ME CLOSE
Dit lied van Michael W.

Smith is een gebed:
'Vader, help mij om

dichtbij U te blijven.'
 

NEEM MIJN LEVEN,
LAAT HET HEER

In dit oude lied wordt zo
treffend gezongen:

neem mijn leven, laat
het Heer, toegewijd zijn

aan Uw eer! 
 

NEW WINE
In dit aanbiddingslied

zingt Hillsong Worship
over groeien in geloof

door je afhankelijk van
God op te stellen. 

 

GEBED OM 
VRIJHEID

Sela kan het zo
mooi zingen: een

lied over
verlangen naar

vrijheid.
 

WHEN I SEE YOU 
Sarah Kroger verwoordt

het zo mooi in dit
intieme lied: 'My eyes
more open the closer
You come, My heart  
 unfolds like a flower 

in the sun. 
 

YOUR GRACE
 IS ENOUGH 
Dit levendige

nummer is van 
Matt Maher. Een

oproep om je keer op
keer te realiseren:

Zijn genade is
genoeg!  

 

UW STERKE HAND
'Neem mij, kneed mij,

vorm mij, vul mij'
 

Opwekking 598
 

Tip van een lezeres: 
Op Spotify kun je 

'Benedictines of Mary' 
volgen.

 Inspirerende liederen 
voor elk moment van 

het jaar.
 

SEED TO SOW
Een vrolijk, tijdloos

nummer van Michael
W. Smith over dat

we allemaal als
zaadjes zijn die
geplant moeten

worden. 
 

ZO MAAR EEN GREEP UIT DE

http://spoti.fi/3vvAdV2


Het is lente! De grijze winter is eindelijk 

voorbij en de natuur fleurt weer op. 

De lente is een seizoen van groeien. Voor 

Monica bestaat er een mooie verbinding 

tussen Gods bloeiende schepping, en groei 

in haar eigen leven als kind van God. 

 

Gods schepping als voorbeeld

 Toen ze aan de slag ging om de inrichting 

van haar tuin te veranderen, ontdekte zij 

daarin een vergelijking met veranderingen 

in het leven. Want we wachten vaak op 

grootse, plotselinge veranderingen en raken 

teleurgesteld wanneer dit niet gebeurt. 

Maar Gods schepping laat ons zien hoe God 

veranderingen teweegbrengt: stapje voor 

stapje en alles op de juiste tijd. En daar is 

rust voor nodig.

Tijd nemen voor Hem

“Nu onze eigen kinderen opgegroeid en 

uit huis zijn, zijn er uiteraard meer 

momenten van rust. Juist in die 

momenten kun je Gods stem beter horen 

dan wanneer je alleen maar bezig bent. 

Toen onze kinderen nog klein waren had 

ik inderdaad minder tijd voor stil gebed. 

Toch is dat altijd een belangrijk onderdeel 

geweest van mijn dagelijks leven: tijd 

nemen voor Hem.” Want wanneer Monica 

tijd maakt voor de Heer en in stilte bij 

Hem komt, hoort ze ook wat Hij haar te 

zeggen heeft. “Niet dat het onbelangrijk is 

om praktisch bezig te zijn, maar dat moet 

wel ingegeven zijn vanuit gebed en ter 

vervulling van Zijn plan, in plaats van 

alleen maar je eigen weg te volgen.”
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Rust vinden
BIJ

Michèlle ging rondom het thema 'Groei' in gesprek met

jeugd- en jongerenwerker Monica Mertens uit Heythuysen

(Midden-Limburg).

de Heer



Tijd maken voor elkaar

Haar huidige levensfase als oma is een 

rustigere fase waarin ze meer kan 

genieten, maar ook waarin haar relatie 

met God nog sterker wordt. “Met de 

komst van de kleinkinderen kreeg ik er 

een extra rol bij; ‘oma’. Een heerlijke rol, 

maar wel eentje naast de rol die ik al had 

als moeder, als vrouw (van), als dochter 

van God. Het is belangrijk om niet in 

rollen of patroon weg te vluchten, maar 

om dicht bij de kern te blijven. Zoals je 

ook aan je relatie moet blijven werken: 

tijd voor elkaar maken, met elkaar praten,

echt aandacht voor elkaar hebben - Zo is 

het ook met God.  

Door stil te zijn, door in Zijn aanwezigheid

te zitten, door je te laten voeden met Zijn 

woord, door gebed.”

Je kunt het niet alleen

Maar; groei en verandering in ons leven 

kunnen we niet alleen. We mogen 

vertrouwen op Gods plan en moeten het 

aandurven om de Heilige Geest Zijn werk 

te laten doen. Prediker zegt het al: voor 

alles is een tijd. “Wij denken het vaak 

allemaal zelf wel te weten, maar vergeten 
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Nieuwe fase van rustmomenten

Monica is dankbaar voor deze nieuwe fase 

in haar leven, waarin zij vaker deze 

rustmomenten vindt. “Ik heb nu een heel 

ander gebedsritme dan toen onze drie 

dochters jong waren. Het is een zegen om 

nu meer rust en tijd te hebben om bewust 

bezig te zijn met gebed, Bijbellezen en 

overweging… maar het is en blijft ook een 

keuze. Je kiest er voor hoe je je tijd indeelt 

en waaraan je prioriteit geeft. In elke fase 

van je leven, iedere dag opnieuw moet je 

weer keuzes maken en de discipline 

opbrengen om in die keuzes te volharden. 

Zonder de Heilige Geest zou dat voor mij 

niet mogelijk zijn.” 

 

Korte gebedjes

Om haar vertrouwen op Christus iedere dag 

weer te versterken, bidt ze graag de hele 

dag korte gebedjes. Korte zinnen zoals 

“Jezus ik vertrouw op U” en “Kom, Heilige 

Geest” komen iedere dag herhaaldelijk over 

haar lippen. Vaak juist op momenten dat ze 

druk bezig is en momenten van stilte mist. 

Zo wordt ieder moment van de dag, ook 

wanneer zich geen stilte of rust aandient, 

een kort moment van gebed. En ook dat 

brengt Monica rust.

Jezus, ik vertrouw op U!



Reminder

“Thuis heb ik een zogenaamd ‘gebed & 

breakfast’-plankje staan. Daar zet ik 

regelmatig een nieuwe spreuk of 

Bijbeltekst op, om die aan het begin van 

mijn dag te overdenken. Ik wil graag 

afsluiten met de spreuk die er nu opstaat:

‘God, laat mij vandaag al het goede doen 

wat U wilt dat ik doe. En laat vandaag 

alles lopen zoals U wilt dat het loopt.”

Monica Mertens (1960)

Getrouwd met Tjeu, 

moeder van 3 dochters en oma van 5 

kleinkinderen.

In het dagelijks leven actief als jeugd- en 

jongerenwerker bij LifeTeen. Voorheen 

contextueel hulpverlener.

Woonachtig in Heythuysen
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dat Gods tijd niet onze tijd is. Zo zag ik 

laatst in de voortuin een uitgebloeid 

plantje waarvan ik dacht dat ‘die zijn tijd 

wel had gehad’. Maar ik had even geen tijd 

om ‘m eruit te trekken en vergat het… dat 

plantje staat nu weer in bloei!” Het was 

voor haar een reminder om niet alles zelf 

te willen doen of het beter te weten, maar 

dat Gods Geest Zijn werk kan doen als zij 

niet zelf bezig is. 

Vernieuwing

“Soms is ons geloofsleven aan 

vernieuwing toe. Rust en afstand helpen 

daarbij. Bijvoorbeeld door tijd te nemen 

voor reflectie en – waar nodig – 

vastgeroeste patronen te doorbreken. 

Leer jezelf kennen en durf je zwakheden 

onder ogen te zien. 

En als je Jezus dan vraagt om je te helpen 

die zwakheden één voor één aan te 

pakken, zul je groeien in heiligheid. Gun 

jezelf daarbij de tijd, maar realiseer je ook 

dat dat niet zonder slag of stoot zal gaan.” 

Om te kunnen groeien, moet Monica 

telkens weer de confrontatie met zichzelf 

aangaan. Maar ze ziet ook hoe God haar 

daar elke keer weer bij helpt.

(Midden- Limburg).  



"IK LEES GRAAG INSPIRERENDE BOEKEN, 
DAT KAN ZOWEL EEN BIJBELS DAGBOEK, 

ROMAN OF STUDIEBOEK ZIJN." 
-Stefanie

 "...HET BESEF DAT DE RELATIE MET GOD ER AL 
IS. EN DIT KRIJGT DAN BETEKENIS DOOR TIJD 

DOOR TE BRENGEN MET HEM (IN STILTE, 
GEBED, DE KERK, NATUUR, RETRAITE, 

BIJBELLEZEN ENZ.). "
-Anke

"DE STILTE OPZOEKEN,  
ALLE VRAGEN EN 

TWIJFELS BIJ ONZE 
LIEVE HEER LEGGEN, 

TIJDENS DE STRIJK 
BIDDEN OF ZINGEN EN  

ALLE DAGELIJKSE 
BEZIGHEDEN AAN HEM 
VOORLEGGEN IN KORT 

GEBED.” 
-Vivi

“VAKER DAN ALLEEN OP ZONDAG NAAR DE 
HEILIGE MIS GAAN, MEDEGELOVIGEN 

ONTMOETEN EN ME VERDIEPEN IN BOEKEN.” 
-Marjolein

“BIECHTEN, 
COMMUNIE 

EN OOK 
EUCHARISTISCHE 

AANBIDDING.” 
-Nelly

“ELKE DAG STILLE 
TIJD HOUDEN MET 
EEN BIJBELSTUDIE- 
BOEKJE. IK SCHRIJF 

IN EEN SCHRIFT WAT 
ME RAAKT EN LEES 
DAT REGELMATIG 

TERUG.” 
-Marjan

“IN DE STILTE ALLEEN IN DE 
NATUUR LOPEN.”

-Anna

“AF EN TOE 
SPIRITUELE 

BEGELEIDING 
HELPT MIJ OM 

DINGEN TE 
DUIDEN IN MIJN 
LEVEN EN IN EEN 

GROTER 
PERSPECTIEF TE 

ZIEN.” 
-Nina

Wat helpt jou om te 
groeien in geloof? 

Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..



Caritas

De deur van Amiecitia, een ontmoetings- 

ruimte in de wijk Amby in Maastricht, staat 

open als ik aankom. Ik loop naar binnen en 

een heerlijke etensgeur komt me al 

tegemoet. Ik heb afgesproken met Marie- 

Thérèse Seegers, een opgewekte dame die 

druk bezig is om de tafels te dekken.

Ete en Genete

Marie-Thérèse is al een aantal jaren als 

vrijwilliger betrokken bij het project ‘Ete 

en Genete’. Elke maand wordt Amiecitia 

omgebouwd tot een restaurant.

De maaltijd is bedoeld voor mensen uit de 

buurt, zodat mensen elkaar beter leren 

kennen en minder eenzaam zijn. Ook 

mensen die krap bij kas zitten, waardoor ze 

niet uit eten kunnen gaan in een 

restaurant, zijn van harte welkom. Voor 

drie tot vijf euro wordt een volwaardig 

driegangenmenu geserveerd. 

Drie vrijwilligers zijn druk bezig in de 

keuken om voor de gasten een heerlijk 

Italiaanse maaltijd te bereiden. 

Het is duidelijk dat gastvrijheid Marie- 

Thérèse in het bloed zit, ze vindt het fijn 

om het anderen naar de zin te maken. ‘Ik 

zie het als een hobby. En ik vind het zelf 

ook leuk om onder de mensen te zijn en 

anderen te leren kennen’.

De drempel over

De eerste stap naar de maaltijd is vaak wel 

een hoge drempel voor de gasten, vertelt 

ze. Persoonlijk mensen uitnodigen werkt 

meestal het beste. ‘Als mensen eenmaal 

een keer mee gegeten hebben, zien we ze 

vaak weer terug komen. De meesten geven 

aan dat ze de avonden heel fijn vinden en 

dat ze het leuk vinden om met andere 

mensen kennis te maken. 

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



Er wordt tussendoor muziek gemaakt door 

studenten van het Conservatorium, dat 

geeft ook een ontspannen sfeer’. 

Getuigen

Ook Titia Bosch, die naast Amiecitia woont, 

is aanwezig. Zij vertelt dat het heel leuk is 

dat ze door het project ‘Ete en Genete’ 

steeds meer mensen leert kennen in haar 

buurt en dat ze daardoor vaker een praatje 

maakt in bijvoorbeeld de supermarkt. 

Titia en haar man zijn protestantse 

gelovigen en zij hebben het verlangen dat 

meer mensen in hun buurt kennis maken met 

het christelijk geloof. 

Tijdens de maaltijden wordt er niet expliciet 

over het geloof gesproken, maar de vragen 

hierover komen meestal vanzelf en dat geeft 

gelegenheid om te getuigen. 

De maaltijden zelf bieden in ieder geval 

al een gelegenheid hun christelijke 

naastenliefde in de praktijk te brengen. 

De tafels zijn inmiddels allemaal gedekt 

en mooi versierd met servetten. 

De vrijwilligers leggen de laatste hand 

aan de maaltijd. Ik word uitgenodigd om 

te blijven eten, maar helaas gaat dat niet

lukken, want ik heb die avond nog een 

andere afspraak. Jammer, want de avond 

belooft veel goeds als ik zie hoe 

enthousiast de vrijwilligers alles 

verzorgen.

Volgende maand heb ik een nieuwe 

kans… 

-Annette

25



receptVOORJAARS

Nodigt het lentezonnetje jou ook uit lekker buiten te eten? 

Om (weer) aan de slag te gaan met/in je moestuin(tje)? 

Daniëlle deelt een recept voor een heerlijke kleurrijke salade voor 2 met ons. 

Misschien wordt je door dit recept zelf ook enthousiast om een moestuin(tje) 

te beginnen en je eigen kruiden en groenten te zien groeien!
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 Voor de dressing:

• ½ citroen 

• 1 el honing 

• 1 el appelciderazijn 

• 2 el olijfolie

Snijd de snackkomkommers in blokjes van ½ cm en de snoeptomaatjes in kwarten. 

Pel en snipper de rode ui heel fijn. Kruimel de feta/witte kaas fijn. 

Meng de komkommer, tomaatjes, rode ui, granaatappelpitjes en feta/witte kaas. 

Voor de dressing pers je het sap uit de citroen en voeg je alle overige ingrediënten toe. 

Meng de dressing goed door elkaar en verdeel over de salade. Garneer met de overige    

witte kaas, granaatappelpitjes en tot slot de verse munt.                                                                       

Naar wens kun je ook nog wat verse peper toevoegen.

Ingrediënten:

• 200 gr snackkomkommers 

• 250 gr snoeptomaatjes 

• 1 rode ui 

• 3 grote el granaatappelpitjes 

• 1 hand verse munt 

• 50 gr feta of griekse witte kaas 



Boekentips

Happy Mom – Groeien als moeder op jouw manier 

  

Hoe geweldig het ook is om kinderen te hebben, het kan ook stressvol en 

vermoeiend zijn. Maar net zoals God ons gebruikt om onze kinderen te 

vormen, gebruikt hij onze kinderen om óns te vormen. Dit down-to-earth 

moederboek helpt je om met die basis te groeien in je moederschap.  

 

Groeipijn – Gids voor jonge mensen met geloofstwijfel

  

Verlang je naar zekerheid? Ben je moe van je twijfels en zoek je naar 

houvast? Dan ben je niet alleen. In dit compacte en praktische boek deelt 

Ariënne de lessen die ze zelf leerde en die je verder kunnen helpen in je 

zoektocht. ‘Groeipijn’ gaat over de praktijk van je geloofsleven.  

 

Papieren paradijs 

  

Het waargebeurde verhaal van een vrouw van een dominee die niet naar 

Suriname wil emigreren. Toch drijven de ambities van haar man haar in 

1845 de oceaan over. Wanneer Anna met haar gezin en een paar 100 

boeren in Suriname aankomen, wacht hun een grote teleurstelling. 

In dit indrukwekkende debuut vertelt Medema het verhaal van een 

sterke vrouw die onder de meest moeilijke omstandigheden moet 

overleven en toch haar eigen waarden behoudt. 
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Onthaasten
In ons prachtige Limburgs kun je op tal van plekken onthaasten, tot rust komen en in de 

stilte Gods stem horen. Van de glooiende heuvels van Zuid-Limburg tot de veengebieden 

en zandduinen van Noord-Limburg en alles daar tussenin zijn er talloze plekken om tot 

rust te komen in Gods schepping. 

Tot rust komen op een andere bijzondere plek? Graag delen we hieronder een aantal  

plekken om te onthaasten met jullie.

Weert (Midden-Limburg)

Marjolein deelde met ons hoe ze in de kloostertuin van de Birgittinessen in Weert 

telkens weer tot rust komt. Ook jij bent van harte welkom tot rust te komen bij de 

zusters in het oudste klooster van Weert. De poorten van hun gastenhuis staan open 

voor bezinning, gebed, retraite, overnachtingen, vergaderingen en maaltijden.  Eenmaal 

in de kloostertuin aangekomen is het uitzicht op de monumentale toren van de St. 

Martinuskerk nog de enige aanwijzing dat je je in het centrum van Weert bevindt. De 

moeite waard dus om dit voorjaar eens een bezoek aan “de poort van Limburg” [zoals 

Weert ook wel genoemd wordt,  red.] te brengen.

Steyl (Noord-Limburg)

Wat verder naar het noord-oosten bevindt zich in Steyl de volledig ommuurde 

monumentale kloostertuin van Missiehuis St. Michael. Deze uit 1875-1900 daterende 

kloostertuin -met siertuin en boomgaard- is een plek van devotie en rust. 

28



Heel (Midden-Limburg)

Langs kruisen en kapellen naar het Witte Stadje Thorn met haar imposante Abdijkerk. 

Zeker ook aan te raden om daarbij een moment van rust te nemen in (de tuin van) de 

Foyer de Charité die zich aan de rand van het centrum bevindt.

Camini: Pelgrimage in 1 dag (Zuid-Limburg)

Geen tijd voor een meerdaagse pelgrimstocht? Of eerst eens proeven aan wandelend tot 

rust komen? Probeer dan eens een "camini", een zogenaamde mini-pelgrimage. 

11 wandelroutes gebaseerd op knooppunten rondom de officiële camino [pelgrimstocht 

naar Santiago de Compostela, red.].  Ieder zo lang als één gemiddelde etappe. Onderweg 

kom je de originele bewegwijzering naar Santiago de Compostela tegen én kun je na het 

afronden van iedere route een stempel halen in je stempelboekje. Net als bij de echte 

camino.

Munstergeleen (Zuid-Limburg)

Achter de Pater Karel Kapel in Munstergeleen vind je het kruiswegbos, de 

ontmoetingstuin en de stiltetuin. Een bijzondere plek om tot rust te komen, of om van 

daaruit te starten met een wandeling langs religieus en cultureel erfgoed in Sittard- 

Geleen.

Deel je eigen tip!
Op welke plekken in Limburg kun jij tot rust komen en voel je werkelijk 

Gods aanwezigheid? Deel je tips met ons via info@limburgs-liefste.nl of 

onze socials, dan delen wij ze graag met de andere lezers!
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https://www.facebook.com/LimburgsLiefste
https://www.instagram.com/limburgsliefste/


Ben jij een mama met kleine kinderen?

Download dan via RKKids.nl de speciale 

"groei-pagina" incl. meezingvideo.

Maak ook eens thuis een mooie

kijktafel om zo het geloof te 

visualiseren en zo het geloof ook thuis 

zichtbaar aanwezig te laten zijn.

                      

                         Vermoeide voeten na een fijne wandeling?         

                      Dan word je van dit recept voor bruisballen
                  vast helemaal blij. Deze zijn namelijk speciaal 

            voor in een voetenbadje. Ook leuk om te maken 

      voor familie, vrienden of de juf!

.
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Creatief
EN VOLWASSENEN

100 gr baking soda

50 gr maizena

15 druppels essentiële olie

  Benodigdheden:

VOOR KINDEREN

  100 gr citroenzuur

  1 el plantaardige olie

  Silicone (ijs)vormpjes

  Sprayflacon met water

meng in een kom baking soda, citroenzuur & maizena

voeg de plantaardige olie (bijv. amandel of jojobaolie)

spray 60x met de sprayflacon op het mengsel terwijl je blijft roeren. 

vul de malletjes met het mengsel en druk goed aan (tip: voeg onderin wat 
lavendelbloempjes of gedroogde kruiden toe) en laat vervolgens 4-5u drogen

  Werkwijze:

       en max. 15 druppels essentiële olie toe (bijv. 13 druppels
       lavendelolie & 2 druppels pepermunt)

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/paastijd/
https://www.tuinvanmaria.nl/
https://rkkids.nl/paastijd/


Meer info
Happy Mom – Groeien als moeder op jouw manier | Ruth Schwenk 

Groeipijn – Gids voor jonge mensen met geloofstwijfel | Ariënne Monster 

Papieren paradijs | Marlies Medema 

Kloostertuin Birgittinessen, Weert: birgittinessen.nl

Monumentale Kloostertuin, Steyl: kloosterdorpsteyl.nl

Langs kruisen en kapellen, Heel-Thorn: kruisenenkapellenlimburg.nl/routes

Foyer de Charité, Thorn: foyer-thorn.nl

Camini, Zuid-Limburg: bit.ly/caminis

Pater Kapel, Munstergeleen: paterkarelkapel.nl/wandelingen

Boekentips:

        ISBN 9789023958079

        ISBN 9789083117386

        ISBN 9789029730679 

Brigitte van Bijbelwinkel Ezra deelde deze tips rondom het thema ‘groei’ met ons. 

Onthaasten:

Links:

Bijbelwinkel Ezra 

Birgittinessen Weert 

Happ.yplate Instagram pagina 

Limburgs Liefste Spotify VoorjaarsPlaylist 

Knutselmateriaal Groei

Tuin van Maria 

Remco van Vliet Fotografie 

 

bijbelwinkelezra.nl 

Birgittinessen.nl

instagram.com/happ.yplate 

spoti.fi/3vvAdV2 

RKkids.nl/paastijd 

TuinvanMaria.nl 

remcovanvlietfotografie.nl 

 

http://birgittinessen.nl/
http://kloosterdorpsteyl.nl/
http://kruisenenkapellenlimburg.nl/routes
http://foyer-thorn.nl/
https://www.visitzuidlimburg.nl/ontdek/bezin-in-zuid-limburg/jacobspad-zuid-limburg/camini-s/
http://paterkarelkapel.nl/wandelingen
http://bijbelwinkelezra.nl/
http://bijbelwinkelezra.nl/
http://birgittinessen.nl/
http://birgittinessen.nl/
http://instagram.com/happ.yplate
http://instagram.com/happ.yplate
http://spoti.fi/3vvAdV2
http://spoti.fi/3vvAdV2
http://rkkids.nl/paastijd
http://tuinvanmaria.nl/
http://tuinvanmaria.nl/
http://remcovanvlietfotografie.nl/
http://remcovanvlietfotografie.nl/
http://bijbelwinkelezra.nl/
http://bijbelwinkelezra.nl/
http://instagram.com/happ.yplate
https://www.dominicanessensittard.org/
http://spoti.fi/3vvAdV2
https://www.dominicanessensittard.org/
http://rkkids.nl/paastijd
https://www.dominicanessensittard.org/
http://tuinvanmaria.nl/
https://www.dominicanessensittard.org/
http://remcovanvlietfotografie.nl/
https://www.dominicanessensittard.org/


Volg Limburgs Liefste op Social Media!

Blijf op de hoogte

Zomer 2022
Zomer 2022 verschijnt het nieuwe Limburgs 
Liefste eMagazine. Op de hoogte blijven van 
Limburgs Liefste en het nieuwe eMagazine 

automatisch ontvangen?               

Schrijfjein!

https://www.facebook.com/LimburgsLiefste
https://www.instagram.com/limburgsliefste/
https://www.limburgs-liefste.nl/aanmelden/
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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Foto's & Vormgeving
JJ Hussem - Foto's blz. 1, 3-6, 16-17, 20-22, 28-33
Michèlle Boessen - vormgeving & opmaak eMagazine
Remco van Vliet - Foto's blz. 2, 7, 12, 24, 25, 27
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