
Ingeborg Dijkstra is een bezige bij. Ik [Annette, red.] heb haar even twee
minuten gegoogeld, en vond het volgende: eigenaar van Stepping 

Stones (begeleider, mediator en coach van kinderen en volwassenen), 
vakleerkracht godsdienst, leerkracht basisonderwijs, freelancer en 

spreker voor de Family Factory (‘oplaadpunt voor ouders’), lijsttrekker 
Christen Unie Maastricht, vertaler/tekstredacteur bij Galilee (christelijke 

uitgeverij), vrijwilliger bij Serve the City Maastricht. 
En dan heb ik nog niet eens alle artikelen genoemd die ik vond in allerlei 

(landelijke) dagbladen en magazines.
Ook zie ik dat ze getrouwd is en drie kinderen heeft.

 
Ik heb met haar afgesproken om verder te praten over het thema ‘balans’. 

Als iemand hier iets over kan vertellen, dan moet Ingeborg dat wel zijn!

Lifesavers
Ingeborg beschrijft balans als ‘innerlijke rust’. En dat je niet ziek wordt 
van alles wat je doet. Balans betekent dan ook dat je ‘nee’ tegen dingen 
kunt zeggen en dat je je daar goed bij voelt. Hoe zij zelf in balans blijft? 
Daar heeft ze een heel nuchter antwoord op: als het kan, doet ze een 
middagdutje. “Een middagdutje is mijn lifesaver”. Dat doet ze al vanaf 
haar tienerjaren. Ook toen ze kleine kinderen had, ging ze overdag gelijk 
met de kinderen slapen. Ingeborg beseft dat dit niet voor iedereen kan, 
maar zij kan haar dagen grotendeels zelf inplannen.
Daarnaast plant ze wekelijks blokken van zo’n twee of drie uur ‘niets’ in 
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haar agenda. Verder wandelt ze veel, en ook zingen is voor haar 
ontspannend. En: ze gebruikt haar tijd efficiënt. Zo fietst ze bijvoorbeeld 
- sinds ze een elektrische fiets heeft - zoveel mogelijk naar haar afspraken 
en dit is voor haar ook ontspanning. “Als je een elektrische fiets kunt 
bemachtigen, doe dat vooral”.

Urgentie
Ingeborg benadrukt dat het leven uit seizoenen bestaat, zoals ook 
beschreven staat in Prediker 3: "voor alles is een tijd". 
Toen de oudste dochter veertien maanden oud was, werd er een tweeling 
geboren. Ingeborg en haar man hebben er toen voor gekozen dat 
Ingeborg thuis bleef. Dat betekende wel dat ze niet op vakantie konden, 
klein woonden en het qua geld niet breed hadden. Maar dat was een 
bewuste keuze. Toen de kinderen naar school gingen, kwam er voor 
Ingeborg een nieuw seizoen en kon ze meer doen buitenshuis.

Verschillende fases - verschillende keuzes
“Verschillende fases in je leven vragen verschillende keuzes”, benadrukt 
Ingeborg. Ze betrekt altijd haar geloof bij die keuzes. Voor haar werkt het 
om hierbij de zogeheten ‘Matrix van Eisenhouwer’ te gebruiken: 
Verdeel de taken en keuzes in belangrijke dingen die urgent zijn of niet, 
en in niet-belangrijke dingen die urgent zijn of niet. 

Ingeborg heeft deze matrix zelf ingevuld met persoonlijke keuzes en 
Bijbelteksten, maar iedereen kan natuurlijk zijn eigen matrix invullen. 
“Het belangrijkste in deze matrix en het urgentste is voor mij het 
Koninkrijk van God zoeken. Direct op de tweede plaats staat voor mij mijn 
huwelijk en gezin”. We hoeven niet alles te doen, en ook niet alles op elk 
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PLANNEN
 

Vriendschappen
Spreuken 17:17

 
Dienen in de kerk
Openbaring 2:19

 
Proberen gezond te blijven

1 Korintiërs 3:16 & 3 Johannes 1:2
 

De door Ingeborg ingevulde ‘Matrix van Eisenhouwer’.

urgent

niet-belangrijk

belangrijk

DOEN
 

God zoeken
Efeziërs 6:18 & Matteüs 6:33

 
Investeren in huwelijk/gezin

Deuteronomium 4:9
Kolossenzen 3: 18-21

 

niet-urgent

DELEGEREN ELIMINEREN

moment. “Elke dag vraag ik aan God: God, wat wilt U vandaag van mij? 
God wil dat we dienstbaar zijn, maar niet ten koste van onszelf. 

Je laten leiden door de Geest
Goed voor jezelf zorgen is ook een Bijbelse opdracht”. Ingeborg laat zich 
daarbij leiden door de Geest. Door hier open voor te staan, leert ze de 
Geest te verstaan. Soms door een sterke overtuiging om iets al of niet te 
doen, soms door een Bijbeltekst die ze dan leest. “Bid en laat je leiden 
door de Geest, daar val ik steeds op terug”. Daarbij is het heel belangrijk 
om ook de rust en tijd te nemen om bij de Bron, bij Jezus, te komen. 

“Ook Jezus trok zich regelmatig terug om zelf naar Zijn Vader te zoeken, 
waarbij Hij mensen alleen achter liet”. Het is de ervaring van Ingeborg dat 
veel vrouwen ‘pleasers’ zijn en moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen. 
Maar door eerst God te zoeken en te vragen wat Hij van je vraagt, kan je 
hier makkelijker keuzes in maken. 

30

30



Afwijzing
Ook belangrijk - maar minder urgent – zijn voor Ingeborg; 
vriendschappen, dienen in de kerk en je gezondheid.
“Vriendschappen kan je bijvoorbeeld plannen. Ik stond altijd voor 
iedereen direct klaar, maar ik heb geleerd om hier meer in te plannen en 
niet alles direct op te pakken. En we hoeven ook niet de hele wereld te 
redden”. 

Ook in de kerk zijn er vaak veel taken die je kunt doen en wordt er vaak 
een beroep op je gedaan. Maar je hoeft niet in te gaan op elke oproep.
Je hoeft niet zelf alle gaten op te vullen. Als je denkt: “Maar wie doet het 
dan?”, dan ga je terug naar het Matrix. Ook hierin kan je keuzes maken 
die bij het seizoen van je leven passen. Mijn gezondheid is wel belangrijk
maar niet het urgentste.
Dat staat ook in de Bijbel, bijvoorbeeld in 3 Johannes 1:2 ‘Mijn vriend, 
allereerst hoop ik dat het in alles goed me je gaat. Ik hoop dat het met je 
gezondheid net zo goed gaat als met je geloof’

Ingeborg benoemt dat het haar ervaring is dat vrouwen zich snel 
schuldig voelen als ze ergens ‘nee’ tegen zeggen. Of ze denken: andere 
vrouwen kunnen dit wél. Maar iedereen is anders gemaakt. Het is niet 
belangrijk wat anderen over je denken, het is belangrijk wat God over je 
denkt. Je bent zijn geliefde kind zoals je bent. We zijn vaak zo bang voor 
afwijzing, waardoor we vaak geen ‘nee’ durven zeggen. Maar als je steeds 
maar ‘ja’ zegt tegen anderen, wijs je in feite jezelf af.

Ze benadrukt dat het een leerproces is om je eigen grenzen te bewaken. 
Je lichaam of je omgeving geven het vaak aan als je te veel hooi op je 
vork neemt, daar moet je naar luisteren.
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Rust
Ingeborg benadrukt hoe belangrijk het is om rust te nemen voor jezelf. 
“Door rust te nemen kan je weer terugkeren naar de Bron: zitten aan de 
voeten van Jezus”. Ze geeft als praktische tip om een plek of omgeving te 
zoeken die jou helpt om stil te worden en te ontspannen. Dat kan een 
ruimte in huis zijn, maar ook een plek in de natuur. 

Gods Koninkrijk
Wat wil Ingeborg tot slot aan ons meegeven? “Niet alles wat wij denken 
dat anderen van ons denken klopt. Vaak worden we niet door anderen 
veroordeeld, maar veroordelen we onszelf. En God veroordeelt ons al 
helemaal niet, God wijst je nooit af. Zoek eerst het Koninkrijk van God en 
dan de rest. We zorgen vaak beter voor anderen dan voor onszelf, en dat 
is niet wat God van ons vraagt”. 

Ingeborg Dijkstra-Verbeek (1970) 
Getrouwd met Siebe en moeder van
drie kinderen. 
Pedagoog en sinds 2010 gevestigd als 
zelfstandig begeleider, mediator en coach 
van tieners, kinderen en volwassenen.
Lijsttrekker voor Christen Unie Maastricht 
en nr. 3 op de Provinciale Verkieslijst.
Woonachtig in Maastricht.

Op pagina 46 lees je meer over de Matrix van Eisenhouwer
en hoe je deze ook voor jezelf kunt inzetten.

32


