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STOP FOCUSING 
ON how stressed 

you are
REMEMBER HOW 
blessed you are



Stress 
ontstaat 

door negatief 
oordelen



Werk hebben is voor de meeste mensen heel 
prettig. Behalve dat het zorgt voor het brood-
nodige inkomen, geeft een baan vaak vol-
doening. Maar er is ook een keerzijde. Vooral 
als je jonge kinderen hebt en werkt, moet je 
héél veel ballen in de lucht houden. En dat 
zorgt voor een boel stress. 

OP VOLLE TOEREN
Fija van der Weide is HR-adviseur en daar-
naast zelfstandig coach en trainer. In haar 
trainingen ‘Leven met aandacht’ helpt ze 
mensen bewust aandacht te hebben voor het 
hier en nu. Daardoor leren mensen te leven 
vanuit Gods vrede en vermindert hun stress. 
Fija komt veel ouders tegen bij wie de druk 
hoog is: “Vooral vrouwen willen op veel gebie-
den op volle toeren draaien, terwijl het heb-
ben van kinderen een enorme impact op je 
leven heeft. Het lijkt alsof veel vrouwen daar-

door worden overvallen. Vaders ook, maar 
zij uiten zich vaak anders. Moeders storten 
zich meestal op hun gezin, werk en kerk, 
vaders duiken eerder onder in hun carrière.” 
Zelf heeft ze ook ervaren dat het moeder-
schap – in combinatie met alle andere ‘bal-
len’ – intensief kan zijn. Ze heeft drie kinderen 
van 9, 7 en 4 jaar. Gedurende een lange pe-
riode werd ze veel uit haar slaap gehouden. 
“Dat trok een wissel op mijn functioneren.” 
De gevolgen van een overvol leven zijn niet 
mis: vermoeidheid, fysieke klachten, sombe-
re gevoelens en zelfs depressiviteit liggen op 
de loer. En je gezinsleven lijdt eronder: échte 
aandacht voor je kinderen is schaars, omdat 
je in gedachten altijd ergens anders bent. 
Ook is het vaak moeilijk om ruimte te maken 
voor God, terwijl je weet dat dat het belang-
rijkste is. Fija: “In tijden van drukte zegt Je-
zus: ‘Kom tot Mij als je moe en belast bent, 
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‘Lach maar om jezelf’

Stress? 
Leef aandachtig!
ALS JE NAAST JE GEZIN EEN BAAN HEBT, BEN JE SOMS 
ZO DRUK DAT JE ER DOODMOE VAN WORDT. JE HOUDT 
ALLES DRAAIEND, MAAR GENIETEN? EN GODS RUST EN 
VREDE ERVAREN? FIJA VAN DER WEIDE HEEFT ONTDEKT 
HOE JE LEVEN VERANDERT ALS JE AANDACHT HEBT 
VOOR HET HIER EN NU: “IK VOEL ME DOOR DE DAG HEEN 
MEER VERBONDEN MET GOD.”

JENTE 



Ik zal je rust geven.’ 
Hoe heerlijk en be-
langrijk is het als je je 
dagelijks voortdurend 
verbonden weet met 
die rust.”

MILD ZIJN
In haar trainingen be-
nadrukt Fija dat het 
loslaten van oorde-
len – over je situatie, 
jezelf of anderen – je 
helpt stress te ver-
minderen. “Vaak zit-
ten we vol oordelen, 
terwijl we juist als 
kinderen van God 
oordeelvrij mogen 
leven”, zegt Fija. 

Ze legt uit dat stress ontstaat door negatieve 
oordelen: “Als je in een situatie zit waarover 
je negatief oordeelt of waar je een negatief 
gevoel bij hebt, wil je weg uit die situatie. Zo 
ontstaat stress. Maar moeilijke dingen horen 
bij het leven, en soms kun je die niet veran-
deren. We leven in een onvolmaakte wereld. 
Het blijven vechten tegen een situatie of ge-
voel maakt dat stress alleen maar toeneemt.” 
“Vaak hebben we helemaal niet door dat we 
zo veel negatieve oordelen hebben”, vervolgt 
Fija. “Maar het kost ons enorm veel energie.” 
Ze noemt een alledaags voorbeeld: “Vrouwen 
beginnen de dag vaak met een to-dolijst, 
waarvan ze vinden dat hij af móét. Waarom? 

Daar staan ze niet bij stil. Onze kinderen gaan 
vaak dwars door onze planning heen, en dat 
frustreert. De stress neemt toe. Door uit je 
‘automatische piloot’ te stappen, krijg je aan-
dacht voor waar je mee bezig bent.” 
“Als je ontdekt wat je denkpatronen zijn, kun 
je bewust andere keuzes maken en weer ge-
nieten van de schepping, je gezin en zelfs je 
taken. Gods liefdevolle blik rust op jou, daar-
om mag je mild en vriendelijk voor jezelf zijn. 
Lach maar om jezelf: daar ben ik weer met 
mijn hoge lat.” 

GODS STEM VERSTAAN
Maar is dát nou juist niet enorm lastig: uit de 
automatische piloot stappen en dagelijks le-
ven met aandacht? “Het klinkt misschien gek, 
maar dat kun je trainen door elke dag oefe-
ningen te doen”, weet Fija. In haar trainingen 
leert ze deelnemers wat die oefeningen zijn.
Vaak draaien die om iets heel eenvoudigs: 
je concentreert je bijvoorbeeld bewust op 
je ademhaling, zodat je helemaal in het hier 
en nu bent, en gedachten minder invloed op 
je hebben. “Je kunt dan luisteren naar een 
christelijk lied, of je concentreert je op een 
bijbeltekst. In rust komen de woorden van 
een tekst heel krachtig binnen”, legt Fija uit. 
Fija voelt een enorme drive om mensen hierbij 
te helpen, omdat ze weet hoe het je leven kan 
veranderen. Ze heeft zelf ervaren wat leven 
met aandacht met je kan doen: “Als je be-
wust uit de drukte stapt, komen vaak lastige 
gevoelens naar boven. Want op dat moment 
is er geen afleiding meer. Je ontkomt er niet 

‘In rust en 
inkeer ligt jullie 

redding, in geduld 
en vertrouwen ligt  

jullie kracht’ 
Jesaja 30:15
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TIPS
•  Sta regelmatig stil bij je ademhaling. Dat maakt

dat je aandacht hebt voor het moment.

•  Voer elke dag een dagelijkse handeling (zoals
koffie zetten of tanden poetsen) met aandacht
uit. Zo train je jezelf.

•  Bezoek www.eenkwartiervoorgod.nl. Daar vind
je geluidsfragmenten van christelijke meditaties.

•  Download de app Bidden Onderweg. Deze geeft
elke dag een bijbellezing, vragen om over na te
denken, stilte en muziek.

•  Laat je inspireren door boeken over dit thema:
- Hier en nu of Binnen geroepen, Henri Nouwen
- Stiltedagboek, Mirjam van der Vegt
- Hier en nu, Neeltje Rietveld
- Handboek christelijke meditatie, Lex Boot
- Tot in onze diepste diepten, Simone Pacot

aan je twijfels, onzekerheden, zelfkritiek 
en angsten onder ogen te zien. Dat heb ik 
ook ervaren. Maar door dat te doorleven, 
heb ik veel meer duidelijkheid gekregen. In 
de stilte, toen negatieve gedachten geen 
grip meer op mij hadden, heb ik Gods lief-
de ervaren en Zijn stem verstaan.”

KINDEREN
Fija maakt ruimte voor stilte, maar dat betekent 
niet dat haar leven rustig is geworden. “Ik kan 
mijn leven beter sturen, ik heb meer grip en voel 
me door de dag heen meer verbonden met God. 
Mijn agenda is niet rustiger, mijn innerlijk wel.” 
Ook haar kinderen wil ze meegeven dat het belang-
rijk is vanuit Gods liefde rust te zoeken. “Daarnaast 
proberen mijn man en ik hun de ruimte te geven te 
zijn wie ze zijn. Dat betekent ook dat negatieve ge-
voelens er, binnen bepaalde grenzen, mogen zijn. 
Je bent als ouder gauw geneigd te zeggen: nu is 
het wel genoeg met dat boze gedoe. Of: stop nu 
maar met huilen. Maar dat is niet het leven. Het 
positieve en het negatieve mogen er allebei zijn. Dat 
erkennen geeft zo veel meer rust.”

Meer weten over leven met aandacht? 
Via www.coachenaandekeukentafel.com kun 
je contact opnemen met Fija.
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Maak nu 
kennis met 
Jente!

DE SCHRIJFBIJBEL
Ontdek Biblejournaling: een  creatieve  en persoonlijke manier 
om met Gods woord bezig te zijn: de Schrijfbijbel. Deze 
schrijfbijbel bevat extra ruimtes om notities te maken. Door  
het dikkere (off-white) papier leent deze bijbel zich om op een 
creatieve manier aan de slag te gaan. Deze bijbel t.w.v.  
€ 45,00 krijg je gratis bij een 2-jarig abonnement op Jente. 

•  Standaardabonnement 
voor minimaal 2 jaar:  
12x Jente, 2x Zomer,  
2x Thuis, 1 x Schrijfbijbel 
óf Samenleesbijbel voor  
€ 39,95 per jaar

ACTIE:
•  Basic-abonnement  

voor minimaal 2 jaar:  
12x Jente, 1 x Schrijfbijbel 
óf Samenleesbijbel voor  
€ 32,50 per jaar

•  Jaarabonnement  
op Jente 
6x Jente met 25% korting 
voor het eerste jaar:  
€ 25,00. Daarna € 32,50 
per jaar.

Deze actie is geldig tot 1 augustus 2017.  
Zie voor meer abonnementsvormen www.jentemagazine/abonnee en sluit het abonnement 
van je keuze af of bel 088 - 1303111

DE SAMENLEESBIJBEL
Je hebt de Samenleesbijbel vast al eens gezien: 
de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 
pagina’s extra materiaal voor kinderen van  
8-12 jaar. In de Samenleesbijbel vind je weetjes, 
kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes.  
Zo komen de bekende en lastige verhalen van de 
Bijbel dichtbij. Deze bijbel t.w.v. € 59,95 krijg je 
gratis bij een 2-jarig abonnement op Jente.

      KIES JE CADEAU! 
Krijg de Schrijfbijbel voor jezelf 
óf de Samenleesbijbel voor je gezin

NIEUW! 
Unieke SCHRIJF-

BIJBEL OM ZELF IN  

TE SCHRIJVEN OF  

MEE TE CRAFTEN

“Elke keer als we 
de Samenleesbijbel 
lezen, zijn we weer 
verrast over de 
mooie gesprekken 
die we met onze 
kinderen hebben.”

   GA NAAR JENTEMAGAZINE.NL/ABONNEE Jente

LICHT

HET licht 
van de hoop 

KRIJGT PAS KLEUR 
ALS HET IN JOU 

weerkaatst
GREETJEKRUIDHOF.NL


