
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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INTERVIEW



 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."
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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.” 

 

8

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).


