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NIEUWSBRIEF
ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT....

SYMPOSIUM SCHEIDEN EN HERTROUWEN
We hebben als organisatie deze dag als heel bijzonder ervaren.
We hopen dat je net als ons genoten hebt van de lezingen,
workshop en het interview met 5 ervaringsdeskundigen in een
tweede huwelijk. De interactie en dynamiek zorgde voor een
ontspannen en eerlijke manier voor het delen van ervaringen.
De mooie kanten van het samen zijn. Weer een maatje met
elkaar te hebben. Maar ook de pittige kanten waar je niet altijd
op kan voorbereiden.
Een discussie over ketchup of chilisaus kan razendsnel gaan. En
gaat het dan over de saus of gaat het over een laag dieper. Het
gaat dan over de gewoontes in beide kerngezinnen. Welke regel
krijgt voorrang of kunnen we een compromis vinden waarin
beide partijen zich kunnen vinden? Beide sauzen op tafel en
iedereen kiest er 1 uit.
Annelies nam ons mee naar de complexiteit van loyaliteiten
binnen een samengesteld gezin. Door mee te tekenen vanuit je
eigen kind(eren) werd duidelijk welke wirwar van relatielijnen
aanwezig zijn.
Bram de Blouw nam ons mee naar de goede voorbereiding voor
een tweede huwelijk. De powerpoint is te downloaden op
forestconsult.nl/ontmoetingsavond-als-scheiding-je-leven-treft/

AGENDA 2020
Symposium Scheiding & Hertrouwen.
Powerpoint is te downloaden op
forestconsult.nl/ontmoetingsavond-alsscheiding-je-leven-treft/
31 maart; Jouw kind in een samengesteld
gezin? Annemarie Sytsma van SamenThuis
zal ons meenemen in haar kennis en
ervaringen.
Verdere data:
www.forestconsult.nl/ontmoetingsavond
Aanmelden:
ontmoetingsavond@forestconsult.
nl
&
bijdrage € 12,50 overmaken naar
NL45 KNAB 0259 855790 ovv
ontmoetingsavond maart
voor vrijdagmiddag 27
maart 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.

Houten-Eindhoven
www.forestconsult.nl
info@forestconsult.nl
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Vol genade en waarheid
Johannes 1:14
TEXT AND PHOTOS BY FORESTCONSULT

Ds Gertjan Boer nam ons mee in zijn zoektocht
gescheiden en hertrouwen, wat zegt de bijbel hier
over. Genade en waarheid stond centraal. Deze
mag je niet losmaken van elkaar. Waarheid
zonder genade is harde veroordeling. Genade
zonder waarheid geeft losbandigheid. Boer geeft
4 bijbelse principes aan in verband met
echtscheiding en hertrouwen.
1. Het huwelijk is een instelling van God, voor 1
man en 1 vrouw voor het leven: Matt 19:6.
2. Echtscheiding en hertrouwen is toegestaan
(niet verplicht/geen grond) als er sprake is van
seksuele zonden. (Porneia, Matt 19:9)
3. Echtscheiding en hertrouwen is toegestaan als
een ongelovige echtgenoot je verlaat. (1kor7:1)
4. Als een echtscheiding zonder bijbelse reden
was, leidt een volgend huwelijk tot overspel.
(Matt 19:9)
In situaties waarin echtscheiding, bijbels gezien,
is toegestaan is ook hertrouwen toegestaan.
Vanuit de waarheid gezien, zouden overige
scheidingen niet toegestaan zijn om te
hertrouwen. Tegelijkertijd heeft dat heel veel
consequenties en waar is het punt van genade
hier in.

Daarom wil Ds. Boer niet het standpunt van wel of
niet hertrouwen innemen. Maar het licht laten
schijnen op wat is de genade die de Heere ons biedt.
De genade van de wereld heeft een andere dimensie
dan de genade die de Heere in Zijn Woord biedt.
Daarom is het voor iedereen persoonlijk hoe hij
daarin samen met God gaat.
Er zijn 3 dingen nodig:
God radicaal gehoorzaam zijn en Hem meer
vertrouwen dan ons gevoel.
Als christenen elkaar ondersteunen, naar elkaar
omzien, elkaar bemoedigen.
En als laatste er aan vasthouden dat de Heere toch
in Zijn genade veel meer van ons houdt dan we
denken.
Het is een moeilijk onderwerp waarmee we allemaal
uiteindelijk bij God terecht moeten komen. En net
als bij de verloren zoon, staat Hij als de Vader op de
uitkijk.
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FORESTCONSULT VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Activiteiten:

Mogelijkheden Forestconsult

MAZZELDAG voor Een-oudergezinnen.

Ouderschap na scheiding (ONS)

Samen met Outback Explorers en Forestconsult.

Het gebeurt regelmatig dat je bij de rechtbank het

Een leuke en uitdagende dag om de zomervakantie
goed te beginnen of voort te zetten. Heb je er zin in?
Zijn je kids vanaf 8 jaar? Geef je snel op. Vol=vol

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,

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;

Vijfheerenlanden en Utrecht West.
Voor vragen, tips, ideeën voor een thema, mail
naar info@forestconsult.nl.

aantal vragen die je eerst moet beantwoorden.

Mede namens Henk,
met vriendelijke groet,

Op de site www.zorgnaechtscheiding.nl kan je

Annelies Bos

Meld je aan. Let op; Via Messenger ontvang je een

de agenda vinden van diverse activiteiten in
Christelijk Nederland.
Binnenkort verschijnt er een podcast van het
RD/Bij ons thuis over een-oudergezinnen. Deze
is o.a. te beluisteren via spotify en Itunes.

Systeemtherapeutisch werker

