
    

 

ONTMOETINGSAVOND 14 JANUARI 2020 

PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK EN SCHEIDING

Het herkennen van psychiatrische problematiek in je huwelijk

duurt altijd even. Vaak begin je samen met goede moed aan

jullie huwelijk. Wanneer er echter schuringen ontstaan, krijg je

er niet altijd een vinger achter wat er eigenlijk gebeurd. Ieder

stel probeert op zijn of haar manier een weg te vinden om hier

uit te komen.  Communicatie is heel belangrijk.

We hebben met elkaar nagedacht wat een goed huwelijk

eigenlijk is. Welke verwachtingen hebben we. 

 

Wanneer er steeds meer barstjes komen in een relatie, wordt de

vraag tussen een stoornis of een persoonlijkheidskenmerk

steeds groter.  Er ontstaan destructieve patronen die elkaar niet

stimuleren maar juist uithollen.

De onmogelijkheid om het patroon te herkennen en te

beïnvloeden zonder inzichten van buitenaf.  Komt steeds

meer naar voren. Op dit moment is het nog mogelijk om met

behulp van relatietherapie aan de slag te gaan. Als beiden hier

hun verantwoordelijkheid in willen en kunnen nemen, is er een

basis om aan te werken.

Helaas weten we uit ervaring dat dit niet altijd de afloop is.  Je

hebt open en gesloten stoornissen die hierin een rol spelen.

Een open stoornis is bijv. een verslaving of een bepaald gedrag

dat door de buitenwereld gezien wordt.

Een gesloten stoornis is lastiger. Die ziet de buitenwereld niet.

Ook de partner heeft dat niet direct door. Het zijn de situaties

waar je geen vinger achter kunt krijgen. Er gebeurt iets maar

wat?   

Het wordt steeds duidelijker wanneer er een beperkte

vermogen is om tot emotionele verbinding te komen.

 

 

AGENDA 2020

 

 

 
1 februari Symposium Scheiding &

Hertrouwen.
 

31 maart;  Jouw kind in een
samengesteld gezin?

 
Verdere data:

www.forestconsult.nl/ontmoetingsavond
 
 
 
 
 
 

 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 € 12,50 overmaken naar

NL45 KNAB 0259 855790 ovv 
 ontmoetingsavond maart
voor vrijdagmiddag 27

maart 12.00 uur.
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NIEUWSBRIEF
ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT....

 

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

 



 

Verantwoordelijkheid dragen, afspraken

nakomen, zorg voor de ander. Het wordt steeds

lastiger.  Daarnaast lijkt iemand buiten de deur

alleraardigst en charmant. Vervult taken in de

kerk. En thuis draait het om als een blad aan

een boom.  Dit geeft veel verwarring bij degene

die naast deze persoon leven. Ene keer een schat

van een vrouw of moeder. Het andere moment

woede-uitbarstingen omdat een mat net niet ligt

zoals zij wil.

Uiteindelijk ontstaat er een situatie van;

Wanhoop is hoop die blijft, maar altijd

teleurgesteld wordt. Uiteindelijk ga je met

elkaar ten onder.

 

Psychiatrische problemen kunnen ontstaan door

genetische aanleg. Door welke vorming je hebt

gekregen in het gezin van herkomst. Maar ook

door de hormonale veranderingen in de

puberteit en de trauma's in het leven.

Ter afsluiting hebben we met elkaar een casus

besproken waarin veel herkenning aanwezig

was.

 

  

 

 

 

 

En Hij heeft
tot mij gezegd; Mijn genade is u genoeg;

2 Korinthe
12:9

TEXT AND PHOTOS BY FORESTCONSULT

Het is altijd weer bemoedigend om te horen dat

ondanks een scheiding, de Heere zorgt en

bemoedigd. We zijn deze avond begonnen met

een stukje waarin afhankelijkheid van de Heere

en ootmoed, moed geeft om door de gaan.  

  

 Hij heeft tot mij gezegd; Mijn genade is u

genoeg; 

Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn

zwakheden, 

opdat de kracht van Christus in mij wone.

 

Daarom heb ik

een welbehagen in zwakheden, in smaadheden,

in noden, in vervolgingen, in

benauwdheden, om Christus’wil; want als ik

zwak ben, dan ben ik machtig.
2 kor 12: 9-10
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Activiteiten:
Diverse ontspannende activiteiten worden

georganiseerd door onderstaande groep.

Voor meer informatie kan je mailen naar: 

Gescheidenennuverder@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 februari symposium scheiden en hertrouwen is
volgeboekt. 

 

 

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 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.

Op de site www.zorgnaechtscheiding.nl kan je de

agenda vinden van diverse activiteiten in Christelijk

Nederland.

 
 

Activiteiten
FORESTCONSULT VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

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,
FC is gecertificeerd om het zorgprogramma ONS aan
te bieden. Informeer naar de mogelijkheden
 
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.
 
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. 
 
Mede namens Henk, 
met vriendelijke groet, 
 
Annelies Bos
Systeemtherapeutisch werker
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http://www.zorgnaechtscheiding.nl/
http://forestconsult.nl/

