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Ontmoetingsavond te Houten: 

Op dinsdagavond 16 oktober hebben we 
een mooie ontmoetingsavond; als 
Scheiding je leven treft.... gehad.  

De opkomst was hoog. Het is fijn dat 
steeds meer mensen de weg weten te 
vinden. Tegelijkertijd is het ook verdrietig 
dat er weer zoveel mensen zijn die het 
scheidingsproces kennen. In welke fase 
dan ook.  

Het Thema: Wie ben ik? Identiteit en 
persoonlijkheid. 

We zijn de avond begonnen met spreuken 
10:21 en een  Zussenliefde.  

Daarna hebben we nagedacht over wie jij 
bent. Jouw levensverhaal met een begin 
vanuit je ouders en een einde: wat is jouw 
doel in je leven? 

De genen en karakter die je van je ouders 
meekrijgt. De omgeving van gezin, 
kerk/geloof en school die je eerste jaren 
laat uitgroeien naar een puber die 
ontdekt, experimenteert en leert van het 
leven. De life-events die je meegemaakt 
hebt bepalen wie jij nu bent. Maar dat 
alles ingebed vanuit het geloof in de Heere 
Jezus.  

 

Bepalend is: waar is jouw reis naar toe. Als 
je mag weten geborgen te zijn in de 
Heere, zal dit nu al van invloed zijn. En 
weet je dat je bij Hem van waarde bent. 

 

 

Mooi om te zien dat n.a.v de vragen 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?  Wist je dat 
Forestconsult ook individuele begeleiding 
biedt? Vanuit de  aanvullende verzekering 
is er een (gedeeltelijke) vergoeding 
mogelijk.  

Bel of mail mij gerust voor meer info! 

 

 

 

 

https://zussenliefde.nl/geloof/2018/10/opbouwende-woorden/
http://www.forestconsult.nl/
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Volgende bijeenkomst: 

Dinsdagavond 27 november is de 

volgende ontmoetingsavond. Het thema is 

Terugblik 2018. Voor de een was het een 

veelbewogen jaar. Voor de ander juist een 

jaar waarin stappen zijn gezet.  Vanuit 

verschillende fases kan je elkaar 

bemoedigen en stimuleren.  

Aanmelding voor 23 november 12.00 uur.  

Aanmeldingen na 23 november schuiven 

door naar januari 2019. 

Bijdrage : € 7,50  incl. koffie/thee.  

Hartelijk welkom! 

 

➢ De volgende ontmoetingsavonden 

zijn gepland op: 

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

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

 

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.  

 

Ontvang een vriendelijke groet, ook van 
Henk, 

 

 

Annelies Bos 

Psychosociaal werker| 
Systeemtherapeutisch werker 
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