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Ontmoetingsavond te Houten: 

Op dinsdagavond 27 november hebben 
we een mooie ontmoetingsavond;  “Als 
scheiding je leven treft.... “gehad.  

Het Thema was: Terugblikken. 

+ 

We zijn de avond begonnen met Mattheus 
11:28; Komt allen tot Mij die vermoeid en 
belast zijt. En Ik zal u rust geven. 
Aansluitend las ik een stukje voor uit 
Moed houden, DS. P. van Ruitenburg. 

Terugblikken is terug kijken naar wat is 
geweest. Hoe 2018 voor jou is verlopen. 
Met alle pijnlijke dingen. Maar ook de rust 
die je mogelijk gevonden hebt. Er zijn veel 
zorgen en dat kost veel denkwerk en 
energie. Maar daarnaast is het ook goed 
om te bedenken wat het je heeft 
gebracht. We hebben dit samengevoegd 
door creatief te zijn. De stenen en borden 
die jullie hebben meegenomen, zijn gevuld 
met woorden. Herkenbare woorden. Maar 
ook met moed en vertrouwen voor de 
toekomst. Bijzonder om te lezen. Diverse 
keren hoorde ik om mij heen: ik heb het 
niet opgeschreven maar herken het wel. 

De borden en stenen zijn meegenomen 
naar huis. En je mag er mee doen wat jij 
zelf wil. Laat je ze liggen? Neem je er 
bewust afstand van? Ik ben benieuwd hoe 
dit is afgelopen.  Geef je jouw bord voor 
2019 een prominente plaats? Zodat je op 
moeilijke momenten herinnerd kan 
worden aan de tekst die jij hebt 
opgeschreven? 

Mooi om te zien dat n.a.v  het bezig zijn er 
diverse gesprekken ontstaan. De 
ontmoeting, het delen en herkennen. Het 
geeft weer moed om door te gaan.  
Dank voor jullie input deze avond! 

 

 

 

 

 

 

Individuele begeleiding bij 
echtscheiding 

Het kan zijn dat je merkt op een 
ontmoetingsavond dat het thema je raakt. 
Dat bepaalde pijn je verlamt om een 
nieuwe stap te kunnen zetten. 
Herken je dit en weet je niet goed hoe je 
dit zelf kan ombuigen?   

In december kan je gebruik maken van het 
GRATIS KENNISMAKINGSHALFUURTJE. Dat 
kan per telefoon of video-bellen of life.  
We bespreken met elkaar of Forestconsult 
met  individuele begeleiding  

http://www.forestconsult.nl/
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wat voor jou kan betekenen.  

Vanuit de  aanvullende verzekering is er 
een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk.  

Bel of mail mij gerust voor meer info! 

 

Volgende bijeenkomst: 

Dinsdagavond 8 januari is de volgende 

ontmoetingsavond. Het thema is 

Ouderschap na echtscheiding. Hoe doe je 

dat? Waar loop je tegen aan? Waar ben je 

tevreden over en wat zie je liever anders? 

Aanmelding  voor 5 januari 12.00 uur.  

Aanmeldingen na 5 januari schuiven door 

naar februari 2019. 

Bijdrage : € 10,00  incl. koffie/thee.  

Hartelijk welkom! 

 

➢ De volgende ontmoetingsavonden 

zijn gepland op: 

19 februari, 16 april en 18 juni 
2019 (DV) 

Met ingang van 2019 wordt de 
bijdrage € 10,-.  

 

ACTIVITEITEN FEESTDAGEN 

 

➔ Kerst Sing-In Rotterdam 
 
De Stichting Jij Daar! en Geloofstoerusting 
organiseren op de 2e kerstdag woensdag 
26 december 2018 van 20:00 - 23:00 weer 
de Kerst Sing-in met als titel: “Weg van 
Vrede”.Locatie is: Hervormde  

 
 
 
wijkgemeente Maranathakerk Hillevliet 
116 in Rotterdam.  
Jong en Oud van harte welkom! 
 

Mededelingen: 

 

              

Tijdens de ontmoetingsavonden wordt er 
gevoelige en persoonlijke informatie met 
elkaar gedeeld.  

Het is belangrijk dat wij allemaal 
vertrouwelijk omgaan met de informatie 
die besproken is. 
 Iedere aanwezige moet er van uit kunnen 
gaan dat zijn/haar gevoelige, persoonlijke 
informatie binnen de vertrouwelijkheid 
van de ontmoetingsavond blijft. 

 

➢ Op facebook is er een besloten 
groep: Christelijk alleenstaande 
ouders, waar je lid van kan 
worden. Meld je aan als je 
interesse hebt. Let op; Via 
Messenger ontvang je een aantal 
vragen die je moet beantwoorden 
voordat je toegelaten wordt.  

➢ Landelijk zijn we aangesloten bij  
www.zorgnaechtscheiding.nl 

Op deze site kan je de agenda 
vinden van diverse activiteiten in 
Christelijk  Nederland.  

 

 

 

 

 

mailto:ontmoetingsavond@forestconsult.nl
https://www.facebook.com/events/291508338241182/
http://www.zorgnaechtscheiding.nl/
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Met vriendelijke groet, mede 
namens Henk. 

 

Annelies Bos 

Psychosociaal werker| 
Systeemtherapeutisch werker 

 


