
NOVEMBER 2019

NIEUWSBRIEF
ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT....

 

    

 

ONTMOETINGSAVOND 29 NOVEMBER 

We kijken terug op een fijne avond waarin de

worstelingen en vragen duidelijk naar voren komen.

Pasklare antwoorden zijn er niet altijd. Toch is het

belangrijk om na te denken of je emotioneel klaar bent

voor een nieuwe relatie. Heb je de afgelopen periode

kunnen verwerken. Heb je geleerd en ontdekt waar

jullie relatie mis is gegaan? Heb je gezien welke parel

van waarde ook jij bent? Wat betekend God voor jou in

deze periode. Staat een 2e huwelijk voor jou open of

juist niet? Bram de Blouw vertelde over de driehoek

van het gezonde huwelijk. 

 

 

 

 

 
 
 

Deze bestaat uit de pijlers lichaam geest en ziel.

Wanneer er geestelijke verbinding is zal dit de

seksualiteit en de toewijding naar elkaar

versterken. Wanneer God de basis is vanuit deze

drie-eenheid is het een huwelijk zoals de Heere

deze bedoelt heeft.  De A kan een tijdelijke

afhankelijkheid zijn tussen beide echtelieden.

Vanuit de H zijn beiden in evenwicht en is er een

gezonde verbinding. 
 

 

AGENDA 2019/2020

 

 
10 december  Hoe was 2019 voor jou?...
Neem iets symbolisch mee wat voor jou

van waarde is (geweest)
 

7 januari 2020 Gelukkig nieuwjaar?!
 
 
 
 
 

 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.
 

Aanmelden:
ontmoetingsavond@forestconsult.nl 

 &
 bijdrage € 10,- overmaken naar
NL52 RABO 0322891264 ovv

December
voor vrijdagmiddag 6 december

12.00 uur.
 
 
 
 
 
 

SAVE THE
DATE!

SYMPOSIUM  SCHEIDING  EN

HERTROUWEN?

1  FEBRUARI  2020



"Herinneringen zijn niet de

sleutel naar het verleden

maar naar de toekomst."
Corrie ten Boom

We hebben met behulp van diverse stellingen

nagedacht over de thema's emotioneel stabiel,

financiën, seksualiteit, samengesteld gezin, kerk

en hertrouwen. Grote thema's die nog veel meer

vragen oproepen dan we kunnen beantwoorden.

We hoorden van pijnlijke situaties rond het

opbouwen van een nieuwe relatie. De zorgen die

Bram en Helma signaleren doordat men te snel

verder gaat met een nieuwe liefde. De grote

gevolgen en de kans dat het slagen van een 2e

huwelijk nog lager is dan een 1e huwelijk.  De

gevoeligheden en de pijn rond standpunten

vanuit de kerkenraden. 

 De verschillende interpretaties vanuit de bijbel

en de toepassing daarvan binnen onze

kerkelijke omgeving.  Kortom een thema wat

nader uitwerking vraagt. Daarom hebben Bram

en ik bedacht om op zaterdag 1 februari een dag

uit te trekken voor het onderwerp scheiding en

hertrouwen.  We zijn nog op zoek naar een

invulling vanuit de theologische kant. De locatie

zal in Houten zijn.

Heb je al interesse om te komen. Geef je dan

zsm op. Dan weten wij ook op hoeveel mensen

wij kunnen rekenen. De kosten zullen incl. lunch

zijn. Nader informatie volgt nog. Maar wil je

erbij zijn? Zet hem in je agenda!

 

 

 

 

 

Sta op, eet;
want de weg zou voor u te veel zijn. 

1 Kon 19:7

TEXT AND PHOTOS BY FORESTCONSULT

We begonnen deze avond met Elia. Hij heeft

zoveel zegen mogen ontvangen van de Heere. De

400 Baalpriesters die in de strijd sneuvelden.

Zijn gebed om regen. Het volle vertrouwen die

hij in de Heere had. Het werd om zeep geholpen

zodra Izebel had gezworen om Elia te doden.

Zijn angst was lijdend om onder de jeneverboom

te zitten. Elia kon niet meer. Hij had er genoeg

van.

Maar de Heere vergat hem niet.  Tot tweemaal

toe maakte de engel hem wakker en moest hij

wat eten. Sta op en eet! want de weg zou voor u

te veel zijn. 

Wat een troost ook voor ons. Iedereen loopt

gevaar om te bezwijken onder alles wat op je

pad kan komen. Maar de Heere vergeet jou niet.

Vertrouw op Hem. Leg je pijn en verdriet bij

Hem neer. Verhard je niet, maar laat je door

Hem leiden. Hij hoort en ziet jou ook!

Wat is het bemoedigend om van elkaar te horen,

dat ondanks alles, er een God is die hoort.  Laat

je pijn en problemen je er steeds aan herinneren

dat je MIJ nodig hebt.

N O V E M B E R  2 0 1 9 |  N I E U W S B R I E F | H O U T E N



 Activiteiten voor Kerst: 
    Op Tweede Kerstdag lijkt het ons leuk om met

een groepje wat af te spreken om te ondernemen.

Zin om mee te gaan?? Ideeën zijn welkom.

Stuur voor 10 december een mailtje naar :

juliaeim17@gmail.com

Groetjes Teunie en Eimerdine

 

 
Sociaal media: Op facebook is er een besloten groep:

Christelijk alleenstaande ouders, waar je lid van kan

worden.  Als je interesse hebt; Meld je aan. 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.

 

Ouderschap na scheiding (ONS)
Het gebeurt regelmatig dat je bij een zitting het advies

krijgt om een communicatietraject te volgen.  Beide ouders

leren vanuit deze methodiek beter te communiceren.

 Wanneer dit echter niet resulteert in het doel dat kinderen

contact met beide ouders  hebben. Of op een destructieve

wijze met elkaar om gaan. Is het voordeel dat de

communicatie en het proces in kaart wordt gebracht. Het

geeft een verhelderend beeld naar bijvoorbeeld SAVE, het

sociaal team of de rechter,

Forestconsult is gecertificeerd om het zorgprogramma ONS

aan te bieden. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Activiteiten
FORESTCONSULT VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

 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 kan

ombuigen? 

Bel of mail gerust. Mogelijk kan ik van waarde zijn tijdens

een individueel traject.

Vanaf 1 oktober is Forestconsult ook in Eindhoven!

 

Voor vragen, tips, ideeën voor een thema, mail naar

info@forestconsult.nl. 

 

Met vriendelijke groet,
 

Annelies Bos

Psychosociaal werker | Systeemtherapeutisch werker

 

www.forestconsult.nl

info@forestconsult.nl 

Houten-Eindhoven

aanmelden ontmoetingsavond@forestconsult.nl
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