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NIEUWSBRIEF
ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT....

MAZZELDAG EN CORONA
Vanwege het Corona-virus, waren we genoodzaakt om de
ontmoetingsavonden te annuleren. Ook binnen
scheidingsland heeft deze virus grote gevolgen gehad. Te
denken valt aan omgangsregelingen die vanwege klachten
niet door konden gaan. Of bij hoogconflictscheidingen
werd het virus ingezet als machtsmiddel. Het is pijnlijk om
te horen wanneer een van de ouders hun kinderen niet de
liefde van beide ouders gunt. Kinderen komen daardoor

AGENDA 2020
D.V. 8 september: Jouw kind in een
samengesteld gezin? Annemarie Sytsma
van SamenThuis zal ons meenemen in
haar kennis en ervaringen.
Verdere data:
www.forestconsult.nl/ontmoetingsavond

klem te zitten. Wie moeten ze geloven? Als hulpverlener is
het al niet te doen om aan waarheidsvinding te doen. Mede
omdat beide ouders je mee willen trekken in het drijfzand
van het conflictmonster. Laat staan wanneer je kind bent
van allebei. Vanaf 8 september hopen we de draad weer
op te pakken. Zie kader.
Gelukkig kon onze MAZZELDAG (22/7) in Driebergen wel
doorgaan. We hadden prachtig weer. Onder de grote tent
zijn we de dag begonnen met een 6-tal (eenouder)
gezinnen. Aan de hand van het woord Mazzel kwamen de
volgende thema's aan bod:

Aanmelden:
ontmoetingsavond@forestconsult.nl
&
bijdrage € 12,50 overmaken naar
NL45 KNAB 0259 855790 ovv
ontmoetingsavond september
voor vrijdagmiddag 4 september 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.

Mondig (je mag vertellen wat je wel of niet fijn vindt)
Acceptatie (van de situatie zoals deze nu is)
Zeker (jij mag er zijn zoals je bent)
Zuinig (omdat het inkomen vaak een stuk minder is)
Elkaar
Liefhebben ( waardeer elkaar en investeer in elkaar, ook al
is het soms moeilijk)

Houten
www.forestconsult.nl
(06) 146 28 389
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God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig
zijn verbond gedenken.
Pssalm 105:5
TEXT AND PHOTOS BY FORESTCONSULT

Het was mooi om te zien dat gezinnen binnen
kwamen met aarzelingen. Terwijl ze weggingen
met een boost en ons een 9 gaven.
Ook wanneer tijdens een buitenactiviteit met
Outback Explorers iets niet ging zoals een kind het
in zijn hoofd had, werd het duidelijk hoe men
omging met dit thema. Hamburgers bakken
gingen een aantal jongeren goed af. Het gaf weer
nieuwe input voor de vakantie. We kregen het
advies om voor 2021 zeker na te denken over een
herhaling. Wie weet...
We begonnen de MAZZEL-dag met een
overdenking van de verloren zoon. Was er ook een
moeder in het verhaal van de verloren zoon? Niet
wat er staat in de bijbel. Toch is het wel de moeite
waard om eens na te denken hoe dat zou zijn
geweest? De gelijkenis begint met een vader had
twee zonen. Het gaat in het eerste stuk niet over
de relatie tussen de twee broers. Maar over de
relatie ten opzichte van de ouders. Een bekende
gelijkenis waarin zichtbaar is dat de vader zijn
kind de ruimte geeft om te ontdekken. Om zijn
neus te stoten aan negatieve ervaringen. De vader
wist niet wat de toekomst zou uitwijzen.

De Vader wist dit wel. Is het ook niet zo in ons leven
dat wij onze eigen wegen willen gaan?
Zelf ontdekken en dan merken dat we het zelf niet
kunnen? Dat we foute keuzes maken. En uiteindelijk
terecht komen waar de Vader ons wilt hebben?
"Ik ben het niet waard om zijn zoon genoemd te
worden." Uiteindelijk staat de Vader op de uitkijk.
Met een bewogen hart en liefdevolle armen.
Van een vader en een moeder wordt in deze tijd veel
gevraagd. Zeker wanneer je niet samen als collegaouders kan overleggen.
Toch wil ook de Hemelse Vader jou als ouder
steunen als het moeilijk is.
Kracht geven wanneer je de moed verliest.
Hij heeft jullie kind bij de naam genoemd toen hij/zij
werd gedoopt.
Of je nu vader of moeder bent, Hij heeft door deze
doop laten zien dat je bij hem mag pleiten, hulp
vragen.
Hij zal zijn verbond altijd gedenken!!

Activiteiten
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FORESTCONSULT VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Mogelijkheden Forestconsult

Activiteiten:

Op DV 12 september organiseren Wilbert, Elze,

Ouderschap na scheiding (ONS)

Irma en Lydian een fietstocht (40 km) vanaf

Parallel ouderschap

Leerdam.

Thema echtscheiding bespreken binnen

Om deze dag goed te beginnen, starten we om

kerkenraden, school of gemeente-avond.

10.30 uur met koffie.
Rond 16.00 uur hopen we de dag af te sluiten.
De kosten komen op € 20,00 inclusief fietshuur &
lunch.
Wanneer je je eigen fiets meeneemt, betaal je €
12,50.
Opgeven voor 29 augustus via:
gescheidenennuverder@gmail.com

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

Vanaf de bank thuis:
Sociaal media: Op facebook is er een besloten

tijdens een individueel traject.

groep: Christelijk alleenstaande ouders 1.0,

Jeugd & Opvoedhulp is mogelijk vanuit de

waar je lid van kan worden. Als je interesse hebt;

gecontracteerde gemeenten: Lekstroom,

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

Vijfheerenlanden en Utrecht West.

aantal vragen die je eerst moet beantwoorden.

Voor vragen, tips, ideeën voor een thema, mail
naar info@forestconsult.nl.

Op de site www.zorgnaechtscheiding.nl kan je
de agenda vinden van diverse activiteiten in
Christelijk Nederland.
Er iseen podcast van het RD/Bij ons thuis over

Mede namens Henk,
met vriendelijke groet,

een-oudergezinnen. Deze is o.a. te beluisteren

Annelies Bos

via spotify en Itunes en staat op de website.

Systeemtherapeutisch werker

Ook heeft de Reformatorische omroep bij vrouw
in beeld een interview gehad over het thema
scheiding.

We wensen jullie een fijne en goede vakantie met elkaar.
De praktijk is van 27 juli tot en met 28 augustus gesloten.

