
Duo-interview

HOE KENNEN JULLIE ELKAAR?

Astrid: Zo'n 18 jaar geleden leerden we elkaar kennen via de zus van 
Judith. Haar zus kreeg een relatie met René, een goede vriend van mijn 
man. Zo kwamen we elkaar tegen. We zijn samen op vakantie geweest 
en zagen elkaar op feestjes. We hebben het toen nog niet veel over 
geloof gehad, wel een beetje zijdelings, dat veranderde toen René ziek 
werd. 
  

Judith: Ik had wel eens gesprekken met René over het geloof gehad.
Ik wist dat hij van huis uit Baptist was, maar er niet veel meer mee deed. 

Ik merkte in gesprekken met hem dat hij wel veel respect had voor 
gelovigen. Toen ik jou beter leerde kennen ontdekte ik dat jij heel 

praktiserend gelovig bent, en dat vind ik sjiek om te zien.   

Astrid: Inmiddels was René ernstig ziek geworden en hij zou niet lang 
meer leven. Bij ons allebei leefde de vraag: gelooft René nu wel of niet? 
En zullen we hem later weerzien?  
  

Judith: Ik heb hem het gewoon gevraagd. Hij was mijn schoonbroer

Een interview tussen twee gelovige vrouwen met een verschillende 
kerkelijke achtergrond. Judith is katholiek en Astrid protestant. 

Een open en eerlijk gesprek over verschillen en verbinding, 
vreugde en verdriet en bovenal over vertrouwen op God. 

ZIJ = PROTESTANT ZIJ = KATHOLIEK

18



en ik wilde het weten. Als de dood je in de ogen kijkt, dan wordt het 
spannend. En ik heb bij hem heel erg mogen zien, dat het geloof zijn 

houvast werd. Dat maakte mijn relatie met hem ook dieper. 
   
Astrid: En ik vond op dat moment een zusje in jou, een zus in Christus. 
Omdat we er achter kwamen dat de basis van ons geloof hetzelfde is. 
Dat was mooi om te ontdekken. 

Judith: Dat is inderdaad helemaal waar. Wij mochten dat ontdekken, 
maar ik vind dat dit sowieso is onder christenen. Alle christenen hebben 

hetzelfde fundament. Als iemand, bijvoorbeeld op mijn werk, komt en 
zegt: 'ik ben praktiserend christen', dan hoef ik al duizend vragen niet 

meer te stellen. Natuurlijk vraag je nog altijd van alles, maar dan snap je 
elkaar wel sneller. 

   
Astrid: Zoals wij dat hadden bij dat gesprek over René. We begrepen 
elkaars bezorgdheid over zijn ziel: gaan we elkaar weerzien? Ik vond dat 
mooi om te ontdekken. Kerkelijke achtergrond valt dan even weg: hier 
staat gewoon een zusje in Christus. Dat is zo bijzonder. 

Judith: En dat blijft. Ook al zien we elkaar nu een stuk minder.
Af en toe op verjaardagen. Maar dat samenbindende gevoel raken

we nooit meer kwijt. 

.

19



HOE HEEFT HET GELOOF EEN PLEK IN JULLIE LEVEN? 

Astrid: Voor mij zit het door alles heen. Het geeft me richting, doel en 
toekomst. Ik kan me geen leven zonder God voorstellen. Soms denk ik 
wel eens, wat als ik dat niet had meegekregen? Dit zit zo in mijn DNA. 
Het maakt dat ik doe wat ik doe en denk wat ik denk.

Thuis gingen we altijd naar de kerk. Toen we vanuit Den Haag naar het 
zuiden verhuisden, gingen we daar ook op zoek naar een kerk. Na een 
zoektocht kwamen we uit bij de Baptistengemeente. Ik had toen de 
leeftijd dat ik niet naar de kerk wilde en dan ging ik met een vriendin 
rennen op zondagochtend. Mijn ouders gaven me de kans om zelf mijn 
weg te vinden in het geloof en daar ben ik ze dankbaar voor.

Op mijn 16e ging ik een keer naar een jeugdgroep en daar heb ik echt 
heel bewust een keus gemaakt voor God. Ik voelde me in mijn kraag
gegrepen door Hem: 'dit is ook voor jou!'. Ik heb me laten dopen in de 
Baptistenkerk en vanaf toen heeft het geloof echt een vaste plek in mijn 
leven gekregen. 

Judith: Mijn ouders zijn vanuit hun opvoeding katholiek en ik ben met ze 
meegegaan: gedoopt, communie gedaan, op de basisschool godsdienst- 

lessen gevolgd en ook vormsel gedaan in groep 8. Dan gaat het 
langzaam echt een eigen keuze worden. Ik kwam in die tijd als puber 

minder in de kerk en maakte liever andere keuzes. Maar toen kreeg ik 
een vriendje en hij was misdienaar in de kerk. Ik was toen 16 en ik ging 

altijd op zondagochtend mee naar de Gregoriaanse hoogmis. Ik verstond 
er niets van, maar mijn vriendje was er, dus ik ging mee. Ik vond het 

mooi, maar heb alleen geconsumeerd en qua geloof niet veel geleerd. 
Het geloof zat nog niet van binnen.

 
Ik leerde mijn man Joep kennen en we wilden graag trouwen voor de 

kerk. Dan ga je gesprekken voeren met een priester en ik merkte dat het 
geloof aan mij bleef knagen. Ik wilde niet alleen katholiek getrouwd zijn, 
maar mij ook inzetten voor de kerk en ik werd lector. Dat heb ik een hele 

tijd gedaan, totdat ik mijn kinderen kreeg. Ik heb toen een stapje terug 
gedaan. Ik werd ziek en bleek borstkanker te hebben. In die periode heb 
ik mij, ondanks dat veel mensen om mij heen stonden, diep van binnen 

heel eenzaam gevoeld. Hoe ik mij echt voelde, kon ik met niemand 
delen. Ik wilde sterk zijn voor anderen. Vlak na mijn ziek zijn ging onze 
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zoon de communie doen. Het voelde niet goed om hem dit te laten 
doen, zonder dat ikzelf echt wist waar het over ging.

Ouders kregen de mogelijkheid om aan te haken bij het 
godsdienstonderwijs ter voorbereiding van de communie en dat deed ik. 

 
Toen mijn zoon na de communie misdienaar wilde worden, zocht ik naar 

manieren om hem meer kennis hierover aan te bieden. De priester 
bracht ons in contact met Rooms Katholieke stichting La Liesse, waar 
moeders met kinderen en jongeren naar toe kunnen voor catechese, 

opbouw, zang, ontmoeting en vorming.
 

De eerste weken dat ik daar kwam heb ik alleen maar gehuild. Op 
aanraden van Marion Kockelkoren, leiding bij La Liesse, ging ik naar een 

stilte-dag. Die ging over de rol van God als Vader. En ik kan me nog 
precies herinneren hoe ik daar zat in die prachtige kapel en ik voelde zo 

dat God over mij heen kwam. Die dag heb ik echt in geloof mogen 
opstaan. Ik heb die dag een keuze gemaakt om dit nooit meer los te 

laten. Sindsdien zet ik me op alle fronten in waar het kan Ik ben 
inmiddels voorzitter van diezelfde stichting.

 
 

WAT BEWONDER JE IN DE ANDER? 
 

Judith: Ik bewonder in Astrid vooral de veerkracht die ze heeft. Haar 
leven gaat niet altijd over rozen, en elke keer toont ze zoveel veerkracht. 

Dat vind ik fantastisch. En bovenal dat ze Jezus centraal zet in haar leven. 
Hij is het fundament in alles wat ze doet. Daar heb ik echt respect voor. 
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Astrid: Judith is heel erg trouw. Dat bewonder ik. God en Jezus staan 
centraal voor jou. Zelfs als je op vakantie bent in het buitenland zul je 
altijd een kerk zoeken om naar een mis te gaan. Ik zou dat zelf niet persé 
doen als ik op vakantie ben, maar ik vind het daarom juist zo mooi dat jij 
zo trouw daarin bent. En ook het feit dat je vanuit je geloof werkt en 
handelt. 
  
Judith: Weet je waarom ik dat doe, in het buitenland naar de kerk gaan? 

Ik denk dat dat wel echt een verschil is tussen protestant en katholiek: 
ik geloof dat ik door de eucharistie echt nog krachtiger Jezus tot mij 

krijg, de meest intiemste vorm. Het maakt niet uit naar welke katholieke 
kerk in het buitenland ik ook ga, overal vieren ze de eucharistie op 

dezelfde wijze. 
  
Astrid: Ja, dat is dan ook wel anders. Bij mij gaat het meer om 
samenkomst met broeders en zusters en als er een taalbarrière is, dan 
wordt dat voor mij heel lastig. Ik vind jouw trouw daarin heel erg mooi. 

DIT THEMANUMMER GAAT OVER 'BALANS'. IS HET LASTIG OM BALANS TE 
VINDEN?

Judith: Ik vind dat wel lastig. Ik voel dat de wereld heel hard roept. Ik 
moet echt actief blijven zoeken naar balans, ook in mijn geloof. Niet 

alleen op zondag naar de kerk en de rest van de week naar het werk.
Ik moet blijven zoeken naar balans en geloof. Ik vind dat elke dag weer 

een uitdaging. 
 

Astrid: Ik herken wel het trekken van de wereld. Naar de dienst op 
zondagochtend gaan vind ik daarin heel belangrijk, maar ik ga ook 
doordeweeks naar een Bijbelstudiegroep. Dat roept me steeds weer op 
om na te denken over wat Gods woord mij zegt en hoe ik daarmee om 
kan gaan in mijn dagelijks leven. Ik ben wel eens fors uit balans geweest, 
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ik heb twee keer een burn-out gehad, en weet daardoor ook hoe dat 
voelt. In die tijd heb ik nooit het gevoel gehad dat ik God kwijt was. Mijn 
burn-out had echt te maken met mijn gedachten over mijzelf en niet 
met Gods gedachten over mij. God is daarin nooit ver weg geweest. Hij is 
Degene die mij steeds weer in balans brengt. Ook al gaan dingen soms 
verkeerd, ik weet dat Hij voor mij aan het kruis is gestorven. 

 
Judith: Het blijft zoeken. Ik heb een drukke baan en ik moet daar ook 
echt oog voor blijven houden, om een goede balans te zoeken. Goed 

blijven kijken en opletten. De wereld slokt je daarin snel op. Het helpt mij 
om steeds alert te blijven op het verschil tussen goed en kwaad. Het blijft 

een uitdaging om dit goed te blijven onderscheiden. Ik probeer altijd te 
zoeken naar wat God wil. 

  
Astrid: Ik vind het wel eens lastig om dat ook goed te doen. Ik heb ooit 
eens een aanbieding voor een mooie baan gekregen. Het was een vlijend 
aanbod, maar ik wist niet zeker of ik het moest gaan doen. En net als 
Gideon in de Bijbel, heb ik aan God gevraagd om een teken. Een heel 
concreet teken. En dat teken kwam niet. Dus dacht ik, ik moet het niet 
doen.
Maar het bleef knagen en vooral ook mijn eigen ego kwam om de hoek 
kijken. Dus ben ik toch gaan solliciteren en werd aangenomen. Maar ik 
was echt niet gelukkig in deze baan. Totdat ik er aan werd herinnerd wat 
ik eigenlijk al wist, dat het niet Gods bedoeling was.
Maar ik was eigenwijs. Toen ben ik met God een andere weg in geslagen. 
Hij gaf mij gelukkig weer een nieuwe kans. Hij liet mij op mijn gezicht 
gaan en hielp mij weer overeind. Hij was er toch de hele tijd bij. 
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NAAR WELKE PLEK IN LIMBURG WIL JE DE ANDER MEENEMEN EN WAAROM? 
 

Judith: Ik zou je mee willen nemen naar RK Stichting La Liesse in 
Rimburg. Dat ligt in een hoeve. Het begon als een klein klasje voor 

moeders met kinderen, voor de allerkleinsten om op hun kinderlijk
manier Jezus te laten leren kennen. Inmiddels is het enorm gegroeid,
het bestaat al 25 jaar. Ik ga daar maandelijks naar een vrouwengroep.

We hebben 'hartscatechese-avonden' die heel geïnspireerd zijn en daar 
wil ik je graag mee naar toe nemen. 

    
Astrid: Leuk, dat wil ik zeker doen! Ik dacht meer aan de prachtige 
natuur hier in Limburg. Ergens wandelen op de Brunssummerheide. En 
dan op een mooi uitzichtpunt samen praten over hoe mooi God alles 
gemaakt heeft en hoe groot Hij is. In de natuur kan me dat soms zo 
overkomen. Hoe bijzonder! 
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Judith Weijers-Verhaeg (1970)  
Getrouwd, moeder van 2 kinderen. 
Zorgmanager en verpleegkundige. 

Voorzitter van RK Stichting La Liesse, 
Actief betrokken in Parochiecluster 

Ubach over Worms.
Woonachtig in Rimburg/Waubach 

(Zuid-Limburg).

Astrid Ensing-Dijkhuizen (1967)
Moeder van 2 kinderen en oma van 2 
kleinkinderen.
Verpleegkundige en docent 
verpleegkunde bij Vista.
Actief betrokken bij 
Baptistengemeente Brunssum- 
Treebeek.
Woonachtig in Hoensbroek
(Zuid-Limburg).


