
Limburgs

Op een winderige, grijze decemberdag heb ik een afspraak met Leola 
Behn. We hebben afgesproken in restaurant HeerLux, mooi gelegen aan
de rand van de Schinveldse bossen. Onder het genot van een kopje koffie, 
en met uitzicht op de visvijver, vertelt Leola mij waarom dit plekje voor 
haar bijzonder is.  
  
Paaltjes 
In 2012 kreeg Leola de ziekte van Ménière [draaiduizeligheid, 
gehoorverlies en oorsuizen, red]. Vanuit een druk leven werd zij opeens 
stilgezet en kon zij bijna niets meer. Het lukte haar wel, met enige 
moeite, om met haar kleinzoon naar het natuurgebied waar wij nu zitten 
te lopen. Dat was een kleine kilometer lopen en op dat moment het 
meest haalbare voor haar.

“Hier ben ik toen tot rust gekomen. Ik ben een Martha-type, ik heb altijd 
wat te doen en ik houd graag overal de controle over. Maar God heeft 
mijn ziekte gebruikt om mij stil te zetten en om meer een Maria te 
worden, om vaker te zitten aan de voeten van Jezus.” 

Een plek in Limburg met een voor jou bijzonder verhaal.
Ditmaal ging Annette in gesprek met Leola Behn

over 'haar' plekje in Schinveld.
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Leola vond wandelen altijd zonde van haar tijd, want in de tijd dat je 
wandelt, kan je ook andere dingen doen. Maar toen zij ziek werd en met 
haar kleinzoon ging wandelen, is zij van wandelen gaan houden. 
Wandelen was voor haar ook een geestelijke les. Ze kende de wegen in 
de Schinveldse bossen niet goed, en daarom volgde ze vaak een
paaltjesroute. Bij een paaltjesroute weet je van tevoren niet hoe de weg 
gaat lopen, maar je vertrouwt erop dat je weer bij je beginpunt uitkomt. 
“Ik heb hier geleerd om me over te geven aan God. Ook al weet je niet 
hoe de weg in je leven gaat lopen, God wijst je de weg.” 

Ze had een vergelijkbare ervaring toen ze een keertje in het pikkedonker 
naar huis fietste. Ze kon kijken zo ver als de lichtbundel van haar 
fietslamp scheen, verder niet. “Vaak zijn dingen niet duidelijk, maar je 
hebt het licht van God nodig om je net dát stukje weg te wijzen wat 
nodig is om verder te kunnen gaan. Dat is best eng en spannend voor 
iemand die graag de controle houdt, en het was voor mij een geestelijke 
les. Met die lichtbundel, Gods lichtbundel, moet ik het doen. Dat is 
voldoende, het leidt je door het donker heen, en uiteindelijk kom je wel 
waar je zijn moet.” 

Hollen 
Inmiddels wandelt Leola veel en graag. Ze wandelt ook regelmatig met 
haar dochter of met een vriendin. “Ik kan ontzettend genieten van de 
prachtige natuur. Als je te druk bezig bent, zie je die schoonheid niet. Al 
wandelend in gesprek gaan met God of met iemand anders is heerlijk, 
dat is echt quality-time.” Ook dát heeft Leola moeten leren: om er écht 
voor de ander te zijn en niet met je gedachten ergens anders te zitten als 
je iemand ontmoet. Dat vraagt God ook van je: écht naar iemand 
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luisteren en er écht voor iemand zijn. Leola geniet ervan om al
wandelend met anderen over het geloof te praten. Ze leert hierdoor veel 
van anderen. Het is voor haar dan ook belangrijk om bij een kerk- 
gemeenschap te horen. Geloven in je eentje is vaak veel moeilijker. 
“Geloven is iets ongrijpbaars, het is een zekerheid van dingen die je niet 
ziet. Het is mooi om dat in anderen bevestigd te zien, om door anderen te 
zien dat het waar is”. Leola geeft aan dat er vaak aanvallen zijn van de 
boze om je aan het twijfelen te brengen. Een gemeenschap met andere 
christenen is nodig om deze aanvallen te kunnen weerstaan. Het maakt 
blij en bemoedigt je om samen op weg te gaan, en om er voor de ander 
te kunnen zijn. 

Rust
Alhoewel Leola steeds meer een Maria wordt, blijft het voor haar wel een 
leerproces om echte rust te zoeken aan de voeten van Jezus. “De wereld
draait wel door, ook al ren je niet en hol je niet. Er is voor alles een tijd. 
Rusten bij Jezus is het beste deel wat Maria heeft uitgekozen. Daar heb ik 
zoveel van laten liggen in eerdere jaren dat ik wél aan het rennen en 
hollen was. Ik heb Gods rijkdommen naast me neergelegd.”
Leola bedoelt daarmee dat ze wel veel kennis had over God en de Bijbel, 
maar dat zat in haar hoofd en niet in haar hart. Zij heeft ervaren dat de 
Heilige Geest in je gaat werken als je meer tijd voor God neemt en dat je 
dan ook Gods stem gaat verstaan. En dat daardoor Gods Woord voor je 
open gaat, en dat je leert om een discipel van Jezus te worden. Het 
wandelen helpt Leola daarbij. Natuurlijk zijn er dingen die wél gedaan 
moeten worden en die je niet altijd naast je neer kan leggen, maar Leola 
heeft hierin meer balans gevonden. Ze heeft geleerd om haar to-do-lijstje 
naast zich neer te leggen om tijd voor God te nemen. 
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Licht 
Inmiddels is de koffie op en breekt er een mager zonnetje door. We 
maken een wandeling door het gebied wat voor Leola een speciale plek 
is geworden. “Er zijn veel mooie plekjes in Limburg, maar dit is voor mij 
een heel speciaal plekje. Het wandelen hier heeft mij wel geholpen om 
balans te zoeken in bezig-zijn en in een Maria-zijn. Ik heb hier veel nieuwe 
wegen en plekken ontdekt, dat was voor mij ook een geestelijke les. 
Ik heb geleerd om alles los te laten en de controle in Gods handen te 
leggen. Ik heb me aan Hem overgegeven. En dat geeft rust. Er zijn altijd 
wel dingen in je leven die zorgelijk en moeilijk zijn, maar alles is in Gods 
hand.” 

Terwijl het de afgelopen week buiten grauw en donker was, was er in 
Leola zoveel blijdschap, vrede en vreugde. “Jezus is het Licht in deze 
wereld. Wat is het heerlijk als God met Zijn licht in je leven schijnt. 
In deze wereld is veel moeite en verdriet, veel mensen lijden pijn. 
Maar stil worden aan de voeten van Jezus is genoeg. In Zijn Woord dat 
leven geeft en blijft tot in eeuwigheid, zijn alle antwoorden te vinden. 
Ik ben hier zo dankbaar voor. God gebruikt alles wat er in je leven 
gebeurt ten goede.”  
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Leola Behn (1954)
Geboren in Indonesië, vanaf haar
3e opgegroeid in Hasselt (bij Zwolle). 
De liefde bracht haar in 1975 naar Limburg.
Leola heeft gewerkt voor de afdeling
‘buitenland’ van de Belastingdienst.
Inmiddels is ze gepensioneerd en geniet ze 
van tijd met haar lieve (schoon)kinderen en 
kleinkinderen. 
Woonachtig in Schinveld (Zuid-Limburg).


