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In deze eerste editie van 2023 gaan we in op het thema 'Balans'. 
De totstandkoming van dit nummer bracht voor onszelf als redactie 
wederom veel mooie momenten met zich mee.
Niet alleen door de bijzondere verhalen die we mochten horen, maar 
juist ook in de gesprekken met elkaar, het bewust(er) met de thema 
bezig zijn en het geleerde in de praktijk brengen.

Het is onze hoop dat dit thema aan de start van dit nieuwe jaar je tot 
steun mag zijn. Een feest van herkenning in de verhalen die je leest, 
een bewustwording, een handreiking..

We zijn en blijven als team dankbaar dat we aan dit project mogen 
meewerken. Een project waarin balans ook een grote rol speelt. Onze 
eigen tijdsinvestering moet in balans zijn, balans in de bijdragen; 
zowel in bijvoorbeeld leeftijd, als woonplaats, als achtergrond. 
Alhoewel dat niet altijd even makkelijk is, blijkt telkens weer dat de 
Heer de hand er in heeft en mensen op ons pad brengt. 

Namens het hele team wens ik je weer veel leesplezier (met extra 
diepgaande interviews!) en inspiratie toe! 

-Michèlle

Liefste
L IMBURGS

In balans het nieuwe jaar in!
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Balans
Inmiddels is onze dochter een tiener. Toen ze jonger was, zat ik nog wel 
eens met haar op de wipwap. Van de glijbaan kun je alleen, maar in je 
eentje op de wip is wat lastig. Zelf ben ik niet echt fan van dit 
speeltoestel, het voelt altijd een beetje ongemakkelijk. Je denkt dat de 
wipwap voor een kind moeilijker is dan voor een volwassene, maar dat is 
dus niet waar. Omdat je als volwassene zoveel zwaarder bent moet je 
flink afzetten om de lucht in te gaan. En vervolgens je spieren goed 
aanspannen om de klap op te vangen als je beneden komt (en te 
voorkomen dat je kind wordt gelanceerd). Als je meer gewicht hebt 
moet je harder werken om samen een goede balans te vinden. 
  
In de bijbel wordt de balans geassocieerd met eerlijkheid en 
rechtvaardigheid. In de oudheid werd er gewogen met gewichten. Hoe 
makkelijk is het om daarmee te knoeien en zo jezelf te verrijken. Maar 
God houdt juist van eerlijkheid en recht, en Hij komt op voor de armen 
en zwakken. Hij verbindt daarom Zijn naam aan een eerlijke balans:

“Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. Gebruik 
een zuivere weegschaal met zuivere gewichten (…). Ik ben de HEER, 

jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid.” (Lev. 19:35,36). 
 

Soms zie ik het leven als een soort balans: een beetje geven en een 
beetje ontvangen. Wat tijd voor God en wat tijd voor mezelf.
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Iets weggeven zodat ik mezelf tegoed mag doen. Een beetje Gods 
genade en een beetje mijn eigen goede ik. Toch denk ik dat dit 
balansdenken niet klopt. Het is ten diepste een soort verdienmodel. Iets 
ontvangen omdat je wat geeft. Een beetje van God en een beetje van 
jezelf. Maar écht in balans kom je er niet mee. Het geeft geen echte rust, 
want je móet steeds wat om in evenwicht te blijven. 
Terwijl het leven in rust ontvangen is: Gods liefdevolle genade. 
  
Zelf besef ik steeds beter dat niets van wat ik heb echt van mij is. Van 
alles wat God me geeft kan ik gebruiken wat ik dagelijks nodig heb, de 
rest mag ik uitdelen. Langzaam schuiven mijn gewichten wat op. Met 
vallen en opstaan, want dit is een groot leerproces. Vaak zijn mijn 
gewichten nog onzuiver: dan denk ik dat ik zelf meer tijd, aandacht, 
spullen en uitjes nodig heb. Dat is altijd het gevolg van vals 
balansdenken: ik denk te moeten compenseren wat ik op eigen kracht 
doe of hoe ik naar mezelf kijk - je kent het wel. Een bodemloze put waar 
altijd meer in moet. Ik verwar alles wat ik heb met wie ik mag zijn. Met als 
gevolg dat ik neem van wat anderen eigenlijk nodig hebben. 
  
Wat doe jij met de energie, tijd, kwaliteiten en het geld dat je hebt? Denk 
aan de wipwap: als je meer hebt, moet je harder werken. Soms moet je 
uitdelen om zelf in balans te blijven. Om rechtvaardig te zijn richting 
anderen. Niet om rechtvaardig te worden voor God, want Jezus is het die 
bevrijdt. En als je ergens te weinig van hebt?

“Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u 
aanvullen, door Christus Jezus” (Fil. 4:19).

Misschien wel door iemand anders die in Zijn naam rechtvaardig is... 
 

-Marije Koelewijn 
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Covergirl
Nadat ik [Michèlle, red.] van Remco* het voorstel voor de coverfoto van
deze nieuwe editie van Limburgs Liefste ontvang, vraag ik zijn vrouw
Liesbeth (die op de foto staat afgebeeld) of ik haar misschien mag
interviewen voor dit nieuwe nummer met als thema ‘balans’. 
 
Liesbeth geeft lachend aan dat ze daar toch nog even over moet
nadenken, omdat - zoals ze gekscherend aangeeft - balans bij haar soms
ver te zoeken is. Maar juist die herkenning (bij mezelf) is de aanleiding om
een week daarna toch nog maar eens het spreekwoordelijke balletje op
te gooien bij Liesbeth.  
 
Een enthousiast gesprek
Al snel blijkt in dat gesprek dat ik geen betere spreekwoordelijke
verwijzing had kunnen kiezen dan de voorgaande; Liesbeth is namelijk
gepassioneerd over sport, en dan met name balsporten en squash.
Enthousiast vertelt ze hoe ze ruim twintig jaar geleden vanuit Zeeland
naar Limburg verhuisde om hier bewegingswetenschappen te studeren,
over een tussenperiode van een aantal jaar met veel bedenkingen en nog
veel meer squash, over hoe Christus vanaf jongs af aan al een rol speelt in
haar leven, over haar droombaan bij de UM, zich thuisvoelen in
Maastricht, ‘gekoppeld worden‘ aan Remco, in een jaar tijd van single met
een overvolle sociale agenda naar getrouwde moeder van twee peuters,
en nog veel meer...

*Remco is de huisfotograaf van Limburgs Liefste. Zijn bio vind je op pagina 50.

Balans
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 Je bent een ontzettend bezige bij. Hoe vind je dan (toch) rust en zorg je
voor balans in je leven? 
“Ik heb sport nodig om rust te vinden. Maar juist ook daarin heb ik
balans moeten vinden. Na mijn studie was ik daarin doorgeslagen. Ik
‘moest’ sporten, maar eigenlijk was dat gewoon een manier om moe
genoeg te worden om niet na te hoeven denken over wat er volgens mij
op dat moment in mijn leven ontbrak. Nu helpt sport, zoals een potje
squashen of een eindje wielrennen, mij juist de rust te vinden na een
volle dag werk." 

Bewust bezig zijn met bezinning... is daar tijd voor in jouw drukke
schema? 
“Ik heb een tijdje geprobeerd om extra vroeg op te staan om dan stille
tijd te nemen, maar dat lukte me niet. Soms krijg je ook het gevoel dat
hoe iemand anders haar geloof beleeft en dit in haar leven vormgeeft,-
ook dé manier moet zijn waarop dat voor iedereen en dus ook voor jou
zou - moeten werken. Wat voor mij werkt, is om te bidden tijdens
“normale” activiteiten. Bijvoorbeeld tijdens het strijken, of als ik op de
fiets zit. Die tijd gebruik ik dan om heel bewust stil te worden. 

Ook de zondag is voor mij, en voor ons gezin, het rustpunt van de week.
Samen naar de dienst gaan, inspiratie opdoen, luisteren naar de preek
en naar elkaar, maar vooral ook samen zingen.
Zingen is voor mij een van de belangrijkste delen van de dienst; samen
zingen, daarin vind ik rust. Ook gedurende de week helpt het luisteren
naar Christelijke muziek mij om stil te staan bij God en mijn relatie met
God. Als ik dan denk aan het thema Balans past daar het nummer
‘Vandaag’ van Kinga Bán wel goed bij. En: wandelen in de natuur helpt
mij mijn gedachten te ordenen."

7



Je bent in het dagelijks leven, naast je eigen activiteiten, ook nog ‘vrouw
van’ en ‘moeder’. Hoe bewaar je in die rollen de balans? 
“Remco en ik zijn best wel tegenpolen. Ook onze opvoeding en manier
van opvoeden verschilt nogal. Blijven praten, maar ook eigen fouten
durven toegeven richting elkaar, is wat voor ons helpt om de balans
telkens weer te hervinden.” 
 
Wat is je grootste struikelblok als we het hebben over balans in je
relatie met God? 
“Dingen zelf willen regelen. Ik moet er meer op leren vertrouwen dat God
dingen voor me regelt. Dat het echt goed komt. Zeker omdat ik zelf
gewoon ook goed dingen kan regelen. 
Ik moet de balans vinden tussen wat God van me vraagt om zelf te doen,
en tussen dat deel dat ik moet loslaten om Hem de ruimte te bieden en
erop te vertrouwen dat Hij het doet. 

Ik kwam laatst een briefje tegen waarop ik, toen ik ergens achterin de
twintig was, wat doelen had opgeschreven. Als ik dan nu zie hoe mijn
leven is verlopen, en hoe God daarin de mensen die op mijn pad zijn
gekomen heeft gebruikt, en hoe die ‘doelen’ de realiteit van mijn leven
zijn, dan is dat overweldigend.
En ook juist op de manier zoals dat bij mij past.” 
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Liesbeth van Vliet- Kruisifikx  (1982)
Getrouwd met Remco en moeder van 
Daan en Richelle (beiden 12 jaar)
In het dagelijks leven fulltime coördinator 
bij UM Sport (verbonden aan de 
Universiteit Maastricht).
Daarnaast o.a. actief als bestuurslid bij 
stichting Maastricht Vitale Stad en violist 
in universiteitsorkest.
Woonachtig in Meerssen (Zuid-Limburg).
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Het gesprek met Liesbeth maakt me weer bewust van hoe goed het is af 
en toe de tijd nemen om vragen, doelen, gedachten etc. op te schrijven 
én dan ook weer de tijd te nemen dat terug te lezen, zodat je je 
bewust(er) wordt van hoe God aan het werk is in je leven.

Ik heb al jarenlang een ongebruikte ‘5-year journal’ in de kast liggen 
waarin je iedere dag iets van die dag kunt noteren. Met het verstrijken 
van de tijd en door het teruglezen van wat je voorgaande jaren 
geschreven hebt, zie je dan echt hoe God aan het werk is in je leven.
Het gesprek met Liesbeth heeft mij in ieder geval geïnspireerd daar nu 
toch eens echt mee van start te gaan! 

-Michèlle

 
'Journaling' mèt de Bijbel? Creatief met de Bijbel aan de slag?

 

Door te tekenen, schrijven, onderstrepen of gewoon wat creatieve lijnen 
te tekenen, besef je soms nog beter wat je leest!

 
Kies een mooie tekst (bijvoorbeeld een Psalm) of verhaal (misschien wel 

Martha en Maria). Sommigen tekenen het direct in hun Bijbel (er zijn 
zelfs Bijbels waar speciaal ruimte wit is gelaten om te tekenen), 

maar je kan de tekst natuurlijk ook zelf overschrijven of tekenen op een 
wit blaadje of kaartje (tip: ook mooi om in een houder te zetten).

 

 
Kies een mooi nieuw lettertype uit, maak een tekening met potlood 
of stiften en bidt terwijl je aan het tekenen bent. Op internet zijn ook 
voorbeelden te vinden van tekeningen bij bijbelteksten, maar het is 

natuurlijk ook mooi om je eigen creativiteit aan te wakkeren,
door het gewoon te proberen. 

 

Journaling
MET DE BIJBEL

GOD AAN HET WERK ZIEN
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Limburgs
'N BITSJE

 In december 2009 schreef Roos onderstaand lied.
Als een zoektocht naar liefde, erkenning, acceptatie en waardering.

Ze dacht dit te kunnen vinden bij een mens...iets waar ze haar leven lang 
tevergeefs naar zocht. Een jaar later mocht ze ontdekken dat ze dit alles 

alleen bij Hem kan vinden.
 

Met een paar kleine aanpassingen* kreeg het lied uit 2009 een totaal 
andere betekenis...  

’t Zoot d’r al mènnig jaor, ch’woort d’r mer neet mèt klaor. 
Begreep ‘t zelf gaar oets neet, wat waor toch mien verdreet. 

Alles waor oet balans, leve houw geine glans. 
Wiejer koes ’t zoa neet goon, umdat ’t pien bleef doon. 

  
Refrein: 

‘t Doerde eve in mien leve, ièr iech ’t wies, 
wat iech zoa mies, en de vraog ies, 
noe iech ’t weit, ’t oats euvergeit, 

’t verlange van miech, jao, zoa nao Diech. 
  

Jaore lank mer óntkènd, waor ‘t ouch neet gewènd. 
’t Haet miech dat neet gebrach, wat iech toch houw verwach. 

‘t Zoot zoa gans deep in miech, ‘t verlange van miech nao Diech. 
Weit wat de pien noe ies, verlang nao get wat hie neet ies.  

*'Diech in het refrein en 2e couplet was in het oude lied met een kleine letter geschreven.
In de laatste zin is 'hie' toegevoegd. **De Nederlandse vertaling vind je op pagina 53.



Wij – mijn man, onze dochter en ik - wonen boven Bijbelwinkel Ezra. 
Je zou kunnen denken:  ideaal! Je loopt de trap af, opent de winkel, gaat 
aan het werk en na winkelsluiting  huppel je de trap weer op naar boven.  

Tja... Toen wij in 2005 verhuisden van ons knusse huisje naar deze 
bovenwoning, waren er een aantal dingen waar ik echt aan moest 
wennen. Zo kregen we bijvoorbeeld dagelijks niet alleen bekende maar 
vooral ook onbekende mensen over de vloer.
Dat bleek onvermijdelijk, aangezien onze voordeur tevens dient als 
winkeldeur. En natuurlijk is iedereen van harte welkom. Maar 
gevoelsmatig was er iets wezenlijk veranderd: De voordeur van onze 
vorige woning diende min of meer als grens tussen werk en privé...en dat 
was nu niet meer het geval.

Er bleek meer anders te zijn. Vanaf de voordeur (dus winkeldeur) moeten 
familie of vrienden die ons komen bezoeken eerst door de winkel lopen 
om naar het woongedeelte te gaan. Het kwam en komt regelmatig voor 
dat onze gasten tijdens die korte wandeling afgeleid worden door al het 
moois dat er onderweg te zien is.

 

GrensDE
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De gasten worden dan opeens klanten en lijken de oorspronkelijke reden 
van hun komst even te zijn vergeten. En ook zo vloeien privé en werk 
langzaam in elkaar over. Bovenal blijkt ook nog dat ik na winkelsluiting of 
op een vrije dag toch niet zo gemakkelijk die trap weer op huppel. Nog 
even iets afmaken, overleggen, bestellen of mailen. Even, heel even 
maar... 

Herken je dat? Hoeveel ik ook van dit werk houd en hoeveel mijn leven en 
dat van mijn gezin ermee verweven is, toch weet ik dat ik meer 
belangrijke functies heb: echtgenote, moeder, dochter, vriendin, naaste... 

Moet ik dan op zoek naar meer uren in een dag? Nee, ik moet bovenal op 
zoek naar Hem, onze Vader en Grenswachter. 

-Brigitte
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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 wanneer je 

een boek of  ander mooi artikel wil 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!



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.
 

PLEKJE
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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).



Creatief
Soms kan je huid wel eens 'uit balans' zijn; droge 
handen, schrale lippen, een eczeem plekje op je been.

          Handig dus om altijd een klein blikje zalf bij je te 
          hebben! Zo maak je 'm zelf van puur natuurlijke 
          ingrediënten.

Creatief zijn is bij uitstek een manier om tot rust te 
komen en jezelf in balans te brengen. In het
dagelijkse leven gaan gedachten door en door
in ons hoofd. De term; ‘Ik zit veel in mijn hoofd’
komt daar vandaan.

Creatief bezig zijn, muziek maken of sporten
zijn manieren om even uit je hoofd te stappen.
Lijkt jou het ook fijn om even je hoofd uit te zetten? 
Overweeg dan eens een originele prikkelende creatieve

workshop, of bezigheid. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld een 
workshop beeldhouwen gedaan. Een heerlijke afleidende middag!
Hoe ga jij even 'je hoofd uitzetten'?

-Hillene
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Smelt de bijenwas en kokosolie al roerend au-bain-marie.
Voeg daarna de kruiden- en amandelolie toe en roer goed door.

Zet het geheel daarna opzij en voeg optioneel enkele druppels 
etherische olie toe. Giet hierna in de blikjes en laat afkoelen.

Benodigdheden:
-150 ml kruidenolie (bijv. calendula olie)
-100 gr biologische kokosolie
-100 ml zoete amandelolie
-80 gr bijenwas pastilles
-50 ml blikjes 8x
optioneel: een paar druppels etherische olieTIP VAN

CHRISTANE!
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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
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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. 

.
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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).



Bij het thema ´Balans´ kun je denken aan een weegschaal. Bij het 
uitzoeken van de liederen voor de playlist op Spotify dacht ik opeens 
weer aan een, voor mij onvergetelijk, moment in mijn leven. Jezus liet 
mij zien dat Hem volgen niet een kwestie is van mijn inzet en daden 
voor Hem in evenwicht houden, maar start bij Hem zoeken. 

In liefde voor Christus zet ik mij graag in met de talenten en tijd die Hij 
mij gegeven heeft. Maar door hard te werken, nam ik te weinig tijd om 
te luisteren, te bidden en stilte te zoeken bij Hem. Totdat mijn oudste 
zoon, toen nog een jongen van 6, ziek werd. Ik kan me herinneren dat ik 
gewoon door ging met alles wat ik altijd al deed, maar ondertussen was 
ik erg bang voor een onzekere toekomst. En toen ging ik een weekend 
mee als leider op kamp met de groep tieners van mijn kerk. Tijdens een 
stille tijd moment, in de ochtend op de Brunssummerheide, werd ik 
eindelijk echt stil. En luisterde ik naar Hem. 

Op dat moment kwam er een lied in mij op. Zomaar opeens. Een lied 
dat ik al lang niet meer had gehoord. En ik zocht de tekst op: ´aan Uw 
voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij U … Zoals 
een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij. U bent een 
Vader die vertroost en beschermt, en ik komt tot rust bij U´ 
(Opwekking 462). 

SPOTIFY

PLAYLIST klik om te luisteren!

PlaylistLIMBURGS LIEFSTE

xx



Die ochtend kwam in de stilte het besef. Ik vínd geen balans door zelf 
een weegschaal in evenwicht te moeten houden. Ik kóm in balans door 
alles bij God te brengen en stil te worden bij Hem. Aan Zijn voeten is de 
hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij Hem. Het gaf zoveel rust op dat 
moment en ik neem deze waarheid sindsdien mee in mijn hele leven. 
Geniet mee van liederen en muziek die lezers van ons tijdschrift 
hebben aangedragen bij het thema: Balans! En hopelijk spreken de 
woorden ook tot jouw hart.                                                           
                                                                                                        -Daniëlle
 

SPOTIFY

PLAYLIST klik om te luisteren!
PlaylistLIMBURGS LIEFSTE

xx

Op de volgende pagina vind je een greep uit de door lezeressen 
aangedragen nummers voor de Limburgs Liefste playlist van 

deze editie met als thema 'Balans'. 
Ook de Playlists van de voorgaande edities zijn nog altijd 

te beluisteren via ons Spotify account.
 

Voor een volgende editie ook een mooi nummer aandragen?
Houd onze socials in de gaten voor de aankondiging van de nieuwe 

thema's en laat een reactie achter of stuur een bericht naar 
info@limburgs-liefste.nl



SPOTIFY

Een greep uit de door 
jullie aangedragen 

prachtige nummers 
voor de Limburgs Liefste 
playlist met als thema: 

'BALANS'

Luister via onze Spotify Playlist!

Playlist
"Dit is vandaag, je 

hoeft maar 1 ding te 
doen en dat is er 

zijn!" Mooie 
woorden van 

zangeres Kinga Ban 
in het lied: 
Vandaag."

"Het nummer 
Control is een

prachtig lied van
overgave aan God. U
heeft mij niet nodig,

God, maar Uw Liefde 
geeft mij de vrijheid om 

U controle te geven 
over mijn leven. Een 

lied van Tenth 
Avenue North."

"We blijven vaak 
maar strijden, maar staan 

daarbij onszelf, anderen en 
soms zelfs God in de weg. 
‘Geef het aan Mij, stop je 
verzet’ bezingt Matthijn 

Buwalda. Een mooi lied over 
de realiteit van je strijd 

overgeven aan God: 
Staak de strijd."

 

"Balans vinden, is 
dichtbij Jezus 

blijven. Het lied van 
het Oslo Gospel 

Choir zegt: Hold me 
close, safely rest

in your arms."

"Als je soms 
even vergeet om 

goede balans te vinden 
in je leven, dan is het mooi 

om dit lied te luisteren: 
Nobody van Casting 
Crowns. Wie ben ik? 

Waarom mag ik
Zijn kind zijn?"

"In I know Who
holds the future worden 

met herkenbare woorden 
de twijfels bezongen in
het leven, maar ook het 
vertrouwen dat we als 

gelovigen mogen hebben: 
Wij weten Wie de 

toekomst in handen 
heeft!"



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. 
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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.
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recept
De dagen zijn korter, we zijn minder buiten, er is minder 
daglicht én het is steenkoud: eromheen kun je niet. 
Iedereen heeft af en toe wel eens zo’n ‘blegh’ gevoel, 
maar met dit ontbijtje maak je de winter voor jezelf 
een stuk dragelijker!  
  
Want we houden allemaal van lekker en gezond eten, 
maar soms is het vinden van een goede balans tussen 
lekker en gezond, nogal een uitdaging. Daar kan dit recept je aan het 
begin van dit nieuwe jaar in elk geval een klein beetje bij helpen. Het is 
gezond, bevat een portie groenten, is vezelrijk, ruikt heerlijk én is warm!  
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* 60 gr courgette in slierten (een 
spiraal snijder is hier ideaal voor) 
* 200 ml (plantaardige) melk 
* 1 tl speculaaskruiden 
* 1 tl kaneel 
* 1 flinke el pindakaas 

Wat gaan we doen? 
* Snijd de dadels fijn en de pruim en de peer in kleine blokjes (of schijfjes).  
* Voeg de havermout, courgette, de helft van de dadels, de helft van de 
blokjes peer en de blokjes pruim bij elkaar in een steelpannetje. 
* Breng het geheel zachtjes aan de kook en voeg ondertussen de 
speculaaskruiden en kaneel toe. 
* Mix de rest van de peer met nog wat kaneel en de overgebleven dadels.  
* Als de havermout de juiste dikte verkregen heeft, schep je de massa in een 
kom en maak je het af met de dadel, peer en een royale schep pindakaas.  
Roep je familie maar alvast aan tafel! 

Ingrediënten (per persoon):

* 45 gram havermout 
* 2 medjoul dadels 
* 1 rijpe pruim  
* 1 peer  



Het is op een grauwe, grijze dag wanneer ik de ruimte van His Hope in
Horst aan de Maas binnenstap. Maar binnen is het allesbehalve grijs. Ik zie 
kleurrijke tekeningen op de muren en midden in de ruimte staat een 
grote tafel waaraan een aantal mensen gezellig koffie met elkaar drinkt. 
De koek ontbreekt niet. Ik word enthousiast begroet door Alette Steegs, 
één van de oprichters van His Hope. Ik krijg al snel koffie aangeboden en 
daarna leidt Alette mij rond door het gebouw. 
  

 

Dromen 
His Hope is ontstaan naar aanleiding van een droom van Delène, één van 
de drie initiatiefneemsters van deze plek. Delène vertelt: “In een droom 
zag ik dat God mij de opdracht gaf om een huiskamer te beginnen voor 
eenzame mensen. Jaren later heeft mijn dochter Alette dezelfde droom 
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INTERVIEW

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

We beginnen in de huiskamer, een gezellige ontmoetingsplek met 
banken, een grote tafel met stoelen er omheen
en een gedeelte waar kinderen kunnen spelen. 
Dit is het hart van His Hope, een gastvrije 
ontmoetingsplek waar mensen bij elkaar komen 
voor een kopje koffie en fijne ontmoetingen. 
“Hier wordt gekletst, gelachen en gehuild”, 
vertelt Alette mij. Ik spreek met één van de 
bezoekers. Ze zegt dat ze hier wel vaker komt, 
voor een stukje gezelligheid en aandacht. 
“Thuis ben ik maar alleen, dat is niet altijd leuk. Hier ervaar ik het 
samenzijn en het verbinden met elkaar. Ik ben hier graag. “  



gekregen, en ook onze vriendin Annie heeft in die tijd hetzelfde 
gedroomd. Toen wisten we zeker dat God dit van ons vroeg, en toen zijn 
we gewoon maar begonnen.” 

In de eerste plaats is His Hope een plek voor ontmoeting. Maar Delène 
geeft aan dat er méér is: “Hier leer je elkaar kennen, help je elkaar, en 
zoeken we samen naar oplossingen. We kijken ook welke talenten 
iemand heeft, en we helpen die persoon om zijn talenten verder te 
ontwikkelen. Al die talenten brengen we hier samen zodat we met elkaar 
een beter leven kunnen krijgen. Als je elkaar beter leert kennen, komt er 
vertrouwen en leer je de nood van de ander kennen. Dan wil je elkaar 
helpen. Hier is echte aandacht voor elkaar.” 
  
Rust 
De rondleiding gaat verder. We komen in een creatieve ruimte waar wel 
eens workshops gegeven worden en waar bezoekers ook zelf met allerlei 
materialen aan de slag kunnen gaan. Er is ook een snoezelruimte, met 
een bed en een relaxstoel, waar bezoekers zich even terug kunnen 
trekken. Alette: “Veel bezoekers die in armoede leven, zijn vaak gestrest. 
Dit is een plekje waar ze even tot rust kunnen komen.” Ook wordt de 
ruimte gebruikt door moeders die in alle rust borstvoeding willen geven 
en voor kinderen die even willen slapen. 

We komen daarna in een grote eetkeuken. “Elke dag kan je hier gratis 
lunchen. We vinden samen koken en eten belangrijk. Ook hierbij leer je  
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van elkaar. Er komen hier mensen die verschillende culturen 
meebrengen en het is leuk om hierover te leren.”
Alette laat mij een ruimte zien, van waaruit de voedselbank de uitgifte 
van voedsel voor hun regio verzorgt. Ook staat er een bakfiets. His Hope 
leent verschillende bakfietsen uit aan mensen en gezinnen zonder 
vervoersmiddel, zodat zij mobieler worden. 
  
Er liggen nog plannen op tafel voor een jeugdruimte. Volgens Alette is er 
in het dorp regelmatig overlast door jongeren. His Hope hoopt ook hen te 
kunnen bereiken met een eigen plekje, waar ze kunnen ‘chillen’ met 
elkaar. 

His Hope is nu vijf dagen per week overdag geopend. “Er is ons gevraagd 
om ook in de avonden en weekenden open te gaan. Maar daar hebben 
we nu nog niet voldoende vrijwilligers voor.” 
Ik ben onder de indruk wat er hier gebeurt en wat de initiatiefnemers 
allemaal voor elkaar gekregen hebben. “Het is allemaal vanuit liefde 
begonnen. De liefde die wij mogen ontvangen van God, en die wij uit 
mogen dragen”, vertelt Delène. 
  
Het logo van His Hope bestaat uit een hart; wat staat voor de liefde van
God en voor elkaar, een duif voor vrede, en een vlinder voor hoop en 
respect. Delène: “En de handen geven aan dat we elkaar vasthouden en 
elkaar nodig hebben. De slogan van His Hope is dan ook: ‘Samen voor 
elkaar’”. Ik vraag aan de bezoekers of ze nog een boodschap hebben voor 
de lezers van Limburgs Liefste. Die hebben ze: “Kom eens kijken, je bent 
hier altijd welkom!” 
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Hoe vind jij balans in je 
leven, tussen God 

dienen en alle drukte 
van het dagelijkse 

leven?
Tips van lezers uit hun eigen geloofsleven..

"In drukke tijden heb ik 
echt behoefte om met 

mijn man Bijbel te lezen 
en samen te bidden. 

Daarnaast leer ik steeds 
beter om te plannen, dat 

helpt met overzicht
bewaren." 

-Lisa

"Ik betrek God gewoon bij alles, 
we wandelen samen door het 

leven! Het ‘moeten’ laat ik 
achter, ik ‘mag’ dienen in alles. 

Dat geeft me balans!"
-Stefanie

"Door God op de eerste plaats te zetten: 
iedere dag met Hem beginnen en eindigen 
door in Zijn woord te duiken en te bidden."

-Melanie

"Die balans is haast altijd zoek. 
Maar het is het proces van het 

zoeken zelf waarin ik telkens weer 
opnieuw God weet te vinden."

-Lionne

"Voor mij gaan 
God dienen en het 

drukke leven 
samen, ik zie het 

niet als twee 
aparte dingen.

 
 Ik probeer mijn 

dagelijkse dingen, 
het huishouden, 

de opvoeding, 
maar ook mijn 

werk met God en 
voor God te doen.

 
 Ik dien Hem juist 

doordat ik de 
dagelijkse dingen 
goed probeer te 

doen. Dat lukt 
lang niet altijd, 
maar dat is wel 

mijn 
uitgangspunt."

-Elise

"Goed in balans blijven is voor mij een blijvend 
leerproces. Ik leer wel steeds beter wat ik wel 
en niet moet doen om gezond te blijven. Het 

bewust plannen van vrije tijd om stil te worden 
bij God helpt daarbij."

-Anna



"Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd 
ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging 
aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar 
Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar 
gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat 
mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij 
moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Martha, Martha, je bent zo 
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. 
Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden 
ontnomen." 

Jezus op bezoek  
Als we Martha ontmoeten, staat ze op de drempel van haar huis om Jezus 
en de discipelen die bij Hem waren gastvrij te ontvangen in haar huis. 
Jezus ontmoette veel mensen, maar de zussen Martha, Maria en hun 
broer Lazarus hebben een bijzondere band met Hem. Hij heeft hen lief 
(Joh. 11:5) en kwam waarschijnlijk vaker bij hen op bezoek.  

38

Bijbelse
VROUW

In deze 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?
 

In deze editie met als thema ‘Balans’ het verhaal over
twee Bijbelse zussen: Martha en Maria.     

Lucas 10:38-42 (NBV) 
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Martha gaat hard aan de slag om te zorgen dat het Jezus aan niets 
ontbreekt. Misschien wist ze niet van te voren dat Jezus zou komen en 
wilde ze toch graag het beste aanbieden. Ze zal niet elke dag zulke 
gasten op bezoek hebben gehad. 

Wat herken je van jezelf in Martha? Misschien haar zorgzame, gastvrije 
ontvangst? Of ook wel het harde werken, zoeken naar perfectie, meteen 
aan de slag gaan? 

Is hard werken verkeerd?  
Er is genoeg aanleiding om ervan uit te gaan dat Martha met goede 
intenties zo hard aan het werk ging om te zorgen dat het Jezus aan niets 
ontbrak. Ze wilde Hem haar liefde tonen door Hem gastvrij te ontvangen 
en eten voor Hem te bereiden. Maar toch wijst Jezus haar terecht.   
Martha ergert zich blijkbaar aan haar zus, die aan Jezus voeten gaat 
zitten om te luisteren. Het laat de menselijke kant van Martha duidelijk 
zien. Frustraties, ergernis en misschien ook wel jaloezie. Waarom kan 
Maria lekker zitten en naar Jezus luisteren, terwijl Martha in de keuken 
aan het werk is? Jezus’ antwoord is heel direct en eigenlijk ook wel 
bestraffend. Ze verwachtte waarschijnlijk een heel ander antwoord, maar 
Jezus liet zien wat echt belangrijk is. Ze dacht Hem blij te maken met een 
uitgebreide maaltijd en haar inzet om dat te bereiken.   

Herken je de frustratie van Martha? Hoe vul jij je leven in? Als je Jezus 
toelaat in jouw huis, jouw leven, hoe reageer jij op Hem?  

39



31

‘Je bent zo bezorgd!' en;
 'Je maakt je veel te druk!’ 

De goede keuze 
Jezus’ leven laat zien dat Hij onbaatzuchtig is en anderen niet tot last wil 
zijn. Jezus zegt twee dingen die kenmerkend zijn voor Martha, maar 
misschien ook nu in deze tijd op jou toepasbaar zijn: 

1.
2.

Jezus kent je door en door en Hij houdt je een spiegel voor. 
Hij geeft in dit verhaal ook duidelijk aan wat een goede keuze is: 
stil worden, zitten aan Zijn voeten en luisteren naar Zijn woorden. 

Wat vind je mooi aan de houding van Maria? Welk verlangen wakkert 
dit verhaal bij je aan? Zoek de stilte op en vertel aan God over je 
verlangens in het dienen van Hem. Misschien is dit wel het moment dat 
Jezus je een spiegel voor houdt en je dingen bij Hem neer moet leggen. 

Neem een rustig moment om stil te staan
bij de bijbelpassage uit Lucas 10:38-42

en de bovenstaande vragen. 
Probeer écht stil te worden om zo

Gods stem te kunnen verstaan.
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Boekentips

Tijd met God - Inspiratie- & Invulboek voor mooie 
geloofsmomenten
De drukte van alledag kan er al snel voor zorgen dat het 
invullen van je tijd met God erbij inschiet. In dit invulboek- 
boek inspireert Eline je vanuit tien geloofsthema’s. 
Bijvoorbeeld: luisteren naar God, de Bijbel lezen en in Gods 
aanwezigheid zijn. Ook geeft ze praktische tips voor de 
invulling van je tijd met God. 

Helemaal Prima - Ontdek de zegen van goed genoeg
Dit boek bevat 40 sublieme en met humor geschreven 
reflecties, elk gevolgd door een zegen voor de lezer en 
praktische tips om tot rust te komen in imperfectie.
Door onze onvolmaaktheid te omarmen ontstaat er
ruimte voor God om in te breken en ons te verrassen. 

In Zijn kracht - 182x bezinnen voor moeders
Ja, moeders zijn druk en hebben weinig tijd om te lezen. 
Maar alle moeders hebben wél behoefte aan tijd met God,
en aan behapbare Bijbelse overdenkingen. Juist om in 
verbinding met Hem vooruit te gaan, niet op eigen kracht 
maar in Zijn kracht. Bijbelse overdenkingen om op te 
kauwen, inclusief reflectievragen.  
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In deze rubriek mogen we meekijken hoe lezers thuis 
hun geloof ook visueel zichtbaar maken.

Ditmaal mocht Loes binnenkijken bij Margaretha in Noord-Limburg. 
 

Hoe zijn jullie in het mooie Noord-Limburg beland? 
“We zijn naar hier gekomen omdat de lokale parochie een jong gezin 
zocht. Dat leek ons heel mooi. In de praktijk merken we dat het vooral 
een tijd is van groeien als gezin en dat we het thuisonderwijs aan het 
vormgeven zijn. Het is soms een moeilijke tijd, omdat we ver weg zijn van 
vrienden en familie. Maar ook wel een mooie tijd, omdat we nu kunnen 
groeien in het vertrouwen naar God toe en zo de toekomst tegemoet 
kunnen gaan.” 
  
Je geeft thuisonderwijs en bent dat nu aan het vormgeven. Hoe breng je 
daar een goede balans in aan voor jezelf en de kinderen? 
“We hebben voor het thuisonderwijs een christelijke methode als basis 
gevonden. Deze methode ziet het kind als één geheel. Met een lichaam 
en ziel, een wil en emoties. Allemaal komen ze aan bod door de dag 
heen. Kinderen leren vanaf jonge leeftijd uit bronnen waar "leven” in zit. 
De Heilige Schrift, mooie boeken, echte kunst en muziek. Tevens 
besteden we tijd aan het aanleren van goede gewoontes. Samen de 
natuur ingaan, is ook een grote leerschool volgens deze methode, 
waarvan Charlotte Mason de grondlegger is. Ik heb een schema 
gemaakt, wat ik ook vaak aanpas, om alles aan bod te laten komen.” 
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Binnenkijken
BIJ

INTERVIEW



Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe je groeit als gezin? 
“We hebben nu regelmatig een gesprek met onze geestelijk leidsman 
[een priester die met een gelovige regelmatig overlegt om hem of haar 
raad te geven over diens spiritualiteit en gebedsleven, red.], en hij geeft 
ons handvatten voor hoe we onze keuzes kunnen maken: of gaan we het 
één of het ander doen, en hoe kunnen we dit in gebed kunnen 
onderscheiden. We zijn daar nu heel bewust mee bezig, veel meer dan 
we voorheen deden. 

We gaan met onze kinderen ook naar de Goede Herder-catechese 
[kindercatechese methode op basis van Montessori, red.] en daarnaast 
zijn wij actief met KISI [internationale muzikale katholieke beweging 
met een oecumenische opdracht, red.]. Ik vind de combinatie heel mooi: 
het stille, contemplatieve van de catechese tegenover het blijde en 
enthousiaste van Kisi.” 

Welk plekje in huis laat vooral jullie liefde voor God zien? 
“We hebben boven, in een kamer die verder vrij leeg is, een 
gebedshoekje gemaakt. Daar staat een mooie icoon, die mijn man 
Yacob van zijn opa heeft gekregen voor zijn doop.
Daar hangt ook een groot kruis boven, dat al lange 
tijd in de familie wordt doorgegeven. Het is voor mij 
een fijne plek om even te bidden. We hebben een 
tijdje met het hele gezin daar gebeden, maar 
later werd het wat te koud en hebben we ervoor 
gekozen om met de kinderen in hun slaap-
kamer te bidden. 

Door het huis heen hebben we verschillende 
iconen. Mijn schoonmoeder heeft de traditie 
van haar vader voortgezet en voor elk kleinkind 
voor hun doop een icoon gekocht. Dat vind ik 
heel mooi. Ook staan er door het huis heen 
verschillende beelden van Jozef en Maria. 
En heel bijzonder is ook wel dat we naast de kerk 
wonen. Dus als we naar buiten kijken, kan ik bij sommige 
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ramen rechtstreeks de kerk zien. Laatst kwam ik aanrijden met de auto 
en besefte ik mij ineens weer dat het echt een zegen is dat de Heer in de 
kerk aanwezig is, en zo dichtbij is.” 

Jullie hebben vijf kinderen. Hoe zorg je voor een goede balans voor je 
gezin en het geloof? 
“Laatst hoorde ik in een lezing over de zogenaamde Covey methode. Dit 
houdt in dat je je activiteiten/taken in vier categorieën kunt indelen: 
belangrijk/urgent, belangrijk/niet urgent, niet belangrijk/urgent, niet 
belangrijk/niet urgent. 

Ik heb alles ingedeeld voor mijzelf en bij belangrijk/urgent kwam er 
vooral naar voren dat er eten gekookt moet worden, de boodschappen 
doen, zorgen voor de kinderen. Daar gaat veel tijd in zitten, maar dat is 
gewoon noodzakelijk om de dag door te komen. 
Vervolgens maakte ik de lijst belangrijk/niet urgent en daarin stond 
gebedstijd, lezen, vriendinnen spreken, muziek maken en even 
ontspannen. Deze dingen zijn belangrijk, maar dringen zich niet op. 

Ik besefte me dat ik dit echt moet inplannen en er bewust tijd voor vrij 
moet maken. Hierbij heeft ook het Magnificat-programma waarbij we 
ons met een groepje vrouwen 90 dagen richtten op gebed, lazen over 
ons geloof en oefeningen deden of vasten door de dag of week heen, mij 
geholpen om dit in te zien en om te kunnen groeien in liefde tot God. Dat 
heeft mijn geloof weer een boost gegeven.” 
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Vind je balans en groei bij elkaar horen? 
“Ja! door te groeien, blijf je ook alert en kun je steeds weer een balans 
vinden die voor dat moment werkt. In het boek Mother culture van 
Charlotte Mason las ik onlangs hoe belangrijk het is ook onze eigen ziel  
met ideeën of dingen die ons hart blij maken, te voeden. Zelf even spelen 
en creatief zijn, en zo dichter tot God groeien, en zo de vrouw worden hoe 
God mij echt heeft geschapen. 

In het boek wordt benoemd dat je als vrouw enorm veel bezig bent met 
het zorgdragen voor de ziel van je kinderen. Je besteedt daar veel 
energie aan, en het is goed om ook als moeder en als vrouw je eigen ziel 
te voelen en te voeden. Er wordt daarin aangeraden om elke dag even 
vijftien minuten de tijd te nemen om iets te doen waar je eigen hart blij 
van wordt. Dus het is niet zomaar tijd voor jezelf, maar echt dat je je 
eigen hart een bepaalde vreugde geeft. Daardoor kan je weer blijer zijn 
naar je kinderen toe, en ook meer openstaan voor God. Voor mij is dat 
vooral even creatief bezig zijn met knutselen of muziek maken. Daar 
probeer ik elke dag even tijd voor vrij te maken.” 

Je hebt het over muziek, is er een lied dat je ons kunt aanraden? 
“Een lied dat mij meteen te binnen schiet, is het lied Mamastery van 
Danielle Rose. Het lied raakte mij enorm. Het gaat over het 
moederschap en hoe God je kan roepen om je leven te geven voor je 
kinderen. Dat dit soms een offer is maar ook veel vreugde geeft.” 
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Margaretha (1986)
Getrouwd met Yacob en moeder van vijf 
kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 7 jaar. 
Fulltime thuis bij de kinderen.
Woonachtig in Noord-Limburg.

Op de volgende bladzijde lees je meer over de Methode
van Covey en hoe je deze ook voor jezelf kunt inzetten.



PLANNEN
 

Met deze punten ga je op 
een later moment aan de 

slag. Plan in wanneer!
 

In deze editie gaat het in twee interviews over tijdmanagement. 
Ingeborg (blz. 28) heeft het over de Matrix van Eisenhower. Dit is een 
hulpmiddel om snel en besluitvaardig prioriteiten te stellen. Deze is 
bedacht door Dwight Eisenhower (de 34e president van de VS).
De bedoeling van deze matrix is dat je doelen concreet maakt en je er 
proactief mee aan de slag gaat.

Margaretha (blz. 42) heeft het over tijdmanagement van Stephan Covey.
En dat heeft veel samenhang met bovengenoemde matrix. Want Covey 
beschrijft ook dat goed omgaan met je tijd alles te maken heeft met 
zoeken naar wat echt belangrijk is, keuzes maken die gebaseerd zijn op
je waarden en normen en leren om goede prioriteiten te stellen.  

Zou je zelf ook mee aan de slag willen gaan hiermee? Download dan een 
lege matrix en vul hem voor jezelf in. Misschien net als Ingeborg 

aangevuld met Bijbelteksten. En bidt of God je wilt helpen om goede 
keuzes te maken en balans te vinden in de dingen die je doet.

NIET-BELANGRIJK
Wees eerlijk wanneer 

er misschien ook 
dingen zijn die je doet, 
maar eigenlijk niet zo 

belangrijk zijn.

DELEGEREN
 

Deze punten zijn urgent, 
maar niet belangrijk voor 

jou. Delegeer ze aan 
iemand anders!

ELIMINEREN
 

Deze punten zijn niet 
belangrijk en hoeven niet 

meteen te gebeuren, je 
kan ze gewoon van je 

lijstje wegstrepen.

URGENT
Dingen die snel moeten 

gebeuren, waar tijdsdruk 
achter zit

BELANGRIJK
Zijn ze belangrijk 

voor jouzelf? Hebben 
ze prioriteit voor je?

DOEN
 

Met deze punten ga je 
aan de slag.

 

NIET-URGENT
Dingen die de tijd hebben, 
die niet meteen hoeven te 

gebeuren
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Tijdmanagement matrix
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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 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!

Limburgs-Liefste.nl/activiteiten



Team

Marleen Luit-van Cappellen (1967)
In 2008 getrouwd met Albert en na hun 
huwelijk vanuit Overijssel verhuisd naar Zuid- 
Limburg.
In het dagelijks leven werkzaam als leerkracht 
van groep 2 op een protestantse basisschool.
Houdt van lezen, voorlezen en taal. Vanuit dat 
taalplezier redigeert zij vanaf deze editie 
teksten voor Limburgs Liefste.

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. Op school en in de kerk actief met 
vrijwilligerswerk dat vooral gericht is op gezinnen. 
Woonachtig in Weert (Noord-Limburg).

Roos Kerris (1955) is een geboren en getogen 
Zuid-Limburgse. Ze is moeder van 2 volwassen 
zonen en inmiddels met pensioen waardoor ze 
het voorrecht heeft elke dag betekenisvol te 
kunnen en mogen invullen. Roos leeft vanuit de 
Liefde die zij door wil geven aan een ieder die op 
haar pad komt. In ontmoetingen, gesprekken en 
in haar muziek. Vanaf deze editie neemt Roos 2x 
per jaar de invulling van de nieuwe rubriek 
'n bitsje Limburgs voor haar rekening.
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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.

Brigitte Frölich-van Hardeveld (1973) is 
getrouwd, moeder en runt Christelijke 
Bijbelwinkel Ezra in Hoensbroek . Ze deelt 
iedere editie een aantal boekentips met ons 
én schrijft iedere editie een column rondom 
het thema over situaties die ze meemaakt in 
Bijbelwinkel Ezra. 

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 o.a.via haar Instagram 
pagina @happ.yplate anderen te inspireren met 
haar gezonde(re) versies van heerlijk eten. 
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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. Maakt daarnaast natuurlijke 
verzorgingsproducten die ze verkoopt via haar 
webshop Tuin van Maria (TuinvanMaria.nl).



 Marije Koelewijn (1979) is getrouwd, moeder en 
studeert theologie aan de Evangelische 
Theologische Faculteit (Leuven). 
Daarnaast is Marije ouderling [lid van de 
kerkenraad, red.] in de Zuiderkruiskerk in 
Maastricht waar ze ook woonachtig is.
2x per jaar schrijft zij de overweging voor 
Limburgs Liefste.

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.  
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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 
protestantse basisschool. Een echte Limburgse; 
opgegroeid én woonachtig in Zuid-Limburg. 

Michèlle Boessen-Hussem (1984), medeinitiatief
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 meer 
dan 20 jaar gesettled in Zuid-Limburg.
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Meer info
Tijd met God | Eline Hoogenboom | ISBN 9789043538664
Helemaal Prima  | Kate Bowler en Jessica Richie | ISBN 9789029733298 
In Zijn kracht | Daniëlle Koudijs | ISBN 9789058042019 

Boekentips:

 

Links:

Bijbelwinkel Ezra 
Charlotte Mason - Mother Culture
Goede Herder Catechese
Happ.yplate Instagram pagina 
His Hope
KISI
La Liesse
Limburgs Liefste Playlist 'Balans'
Magnificat 90
Stepping  Stones
Timemanagement Matrix downloaden
Tuin van Maria 
Remco van Vliet Fotografie 
 

bijbelwinkelezra.nl
simplycharlottemason.com

catechesegoedeherder.nl
instagram.com/happ.yplate 

His-Hope.nl
kisi.org/nl

liesse.nl
spoti.fi/3ZkcoOg
magnificat90.nl

steppingstones.help
bit.ly/3GyTz1i

TuinvanMaria.nl 
remcovanvlietfotografie.nl 
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http://bijbelwinkelezra.nl/
http://bijbelwinkelezra.nl/
http://instagram.com/happ.yplate
http://instagram.com/happ.yplate
http://spoti.fi/3vvAdV2
http://tuinvanmaria.nl/
http://tuinvanmaria.nl/
http://remcovanvlietfotografie.nl/
http://remcovanvlietfotografie.nl/
http://bijbelwinkelezra.nl/
https://simplycharlottemason.com/what-is-the-charlotte-mason-method/
https://www.catechesegoedeherder.nl/
http://instagram.com/happ.yplate
https://www.dominicanessensittard.org/
http://www.his-hope.nl/
https://www.kisi.org/nl/
https://www.liesse.nl/
https://spoti.fi/3ZkcoOg
https://magnificat90.nl/
https://www.steppingstones.help/
https://bit.ly/3GyTz1i
http://tuinvanmaria.nl/
https://www.dominicanessensittard.org/
http://remcovanvlietfotografie.nl/
https://www.dominicanessensittard.org/


Nederlandse vertaling van 'n Bitsje Limburgs, pagina 10.

Het zat er al menig jaar, ik kon er maar niet mee omgaan
Begreep het zelf helemaal niet, wat was toch mijn verdriet 
Alles was uit balans , het leven had totaal geen glans
Verder doorgaan kon zo niet omdat het pijn bleef doen

Refrein:
Het duurde even in mijn leven voordat ik wist
wat ik zo mis en de vraag is
nu ik het weet, het ooit overgaat
het verlangen van mij, ja, zo naar Jou

Jaren lang steeds ontkend, was het ook niet gewend
‘t heeft mij dat niet gebracht, wat ik toch had verwacht
Het zat heel diep in mij, het verlangen van mij naar Jou
Weet wat de pijn nu is, verlang naar iets wat hier niet is
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Volg Limburgs Liefste op Social Media!

Blijf op de hoogte

2023
In 2023 staan er maar liefst nóg 3 edities van 

Limburgs Liefste op de planning.
De volgende edities verschijnen in

april, juni en oktober!
 

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

automatisch ontvangen?

Schrijfjein!
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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
4 keer per jaar als eMagazine. 

          Limburgs-Liefste.nl
          info@limburgs-liefste.nl

Redactie
Annette van der Spoel
Daniëlle van der Niet
Michèlle Boessen

Foto's & Vormgeving
Annette van der Spoel - Foto's blz. 13-16, 34-36
Daniëlle Hussem - Foto blz. 33
JJ Hussem - Foto's blz. 4-5
Loes Reijnders - Foto's blz. 42-45
Michèlle Boessen - vormgeving & opmaak eMagazine
Prisca Visser - Foto blz. 32
Remco van Vliet - Foto's blz. 1-13, 18-24, 28-31, 38-41, 47
Overige foto's; privé archief auteurs/geïnterviewden

© Limburgs Liefste, 2023

Colofon
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