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NIEUWSBRIEF
ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT....

ONTMOETINGSAVOND 10 DECEMBER 2019
HOE IS 2019 VOOR JOU GEWEEST?
De avond had een wat ander karakter dan de vorige keren. We
hebben vooral met elkaar gedeeld wat ons het afgelopen jaar
heeft gebracht. Mooi om te zien dat een lied als Heer wijs mij de
weg, of You raise me up, op te zoeken op YouTube: Derek
Redmond's Incredible Olympic Story. Een diepere inhoud laat
zien.
Ook het delen van een gedicht, een dagboek stukje. Een
schilderij van Frans Hals omdat aan die straat weer een eigen
plek is gecreëerd. Een quote waarin duidelijk wordt dat we onze

AGENDA 2019/2020
2e kerstdag; zie activiteiten
14 januari 2020 Psychiatrische
problematiek en scheiding
1 februari Symposium Scheiding &
Hertrouwen; zie naast.
31 maart Jouw kind in een
samengesteld gezin?
Verdere data:
www.forestconsult.nl/ontmoetingsavond

zorgen bij Hem mogen brengen. Het schilderij van Rembrandt
met betrekking tot de Verloren Zoon. De erkenning en
waardering die ervaren werd. Loyaliteit binnen familiebanden.
Het was mooi om te mogen delen in jullie verhalen. Voor elkaar
kan het weer een extra bemoediging zijn. Tel je zegeningen een
voor een.
.

Aanmelden:
ontmoetingsavond@forestconsult.nl
&
bijdrage € 10,- overmaken naar
NL52 RABO 0322891264 ovv
ontmoetingsavond januari
voor vrijdagmiddag januari 12.00
uur.

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.

DECEMBER 2019| NIEUWSBRIEF|HOUTEN

Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij....
Psalm 23
TEXT AND PHOTOS BY FORESTCONSULT

Ook al kan het moeilijk zijn om 2019 af te

Ter afsluiting hebben we met elkaar een aantal

ronden. Toch lezen we in psalm 23 ook de

vragen besproken. Diverse thema's passeerden

vertroosting. Al ga ik door de schaduw des

de revue. Kinderen die niet meer geloven. Of

doods. Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

teleurgesteld zijn in de kerk. Maar ook de hoop
die er kan zijn omdat men wel op zoek is naar
God,
Het is altijd weer bemoedigend om te horen dat
ondanks een scheiding, de Heere er wel bij is.

"Tel je
zegeningen.
Al zie je geen
lichtpuntje, .
Uw stok en uw
staf vertroost
mii."
Jane Doe

Dat Hij weet welke zorgen er zijn. De ene keer
zie en ervaar je dat duidelijker dan een andere
keer. Maar toch... Ook als het moeilijk is en mijn
wil ontbreekt. Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan.
Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft. (Sela)

Wij wensen je goede feestdagen
en een gezond en voorspoedig
2020!
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Activiteiten:
Op Tweede Kerstdag lijkt het ons leuk om met een

Individuele begeleiding bij echtscheiding

groepje wat af te spreken om te ondernemen.

Het kan zijn dat je merkt op een ontmoetingsavond

Zin om mee te gaan?? Ideeën zijn welkom.

dat het thema je raakt. Dat bepaalde pijn je verlamt

Stuur nog snel een mailtje naar :
juliaeim17@gmail.com
Groetjes Teunie en Eimerdine
10 januari : Nieuwjaarsborrel. voor meer
informatie Gescheidenennuverder@gmail.com
14-16 februari: Inspiratieweekend voor
alleenstaande ouders. www.powerparent.nl
Vanaf de bank thuis:
Sociaal media: Op facebook is er een besloten
groep: Christelijk alleenstaande ouders 1.0, waar je

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.

Jeugd & Opvoedhulp is mogelijk vanuit de
gecontracteerde gemeenten: Lekstroom,
Vijfheerenlanden en Utrecht West.
Voor vragen, tips, ideeën voor een thema, mail naar
info@forestconsult.nl.

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

Mede namens Henk,

toegelaten wordt.

met vriendelijke groet,

Landelijk zijn we aangesloten bij

Annelies Bos

www.zorgnaechtscheiding.nl

Psychosociaal werker | Systeemtherapeutisch

Op deze site kan je de agenda vinden van diverse

werker

activiteiten in Christelijk Nederland.
Mogelijkheden Forestconsult
Ouderschap na scheiding (ONS)
Het gebeurt regelmatig dat je bij de rechtbank 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

www.forestconsult.nl
info@forestconsult.nl
Houten-Eindhoven
aanmelden ontmoetingsavond@forestconsult.nl

