
Door Rel&Atie 

Na jarenlang aanmodderen en verschillende uitbarstingen in onze relatie, liep het 2 twee jaar geleden helemaal 

uit de hand. We stonden op het punt om uit elkaar te gaan maar onze kinderen waren voor mij de reden om 

dat niet te doen. Maar dat het zo niet verder kon was heel duidelijk.  

We zijn gaan googelen op “christelijke therapeuten”. Wij vonden het erg belangrijk dat onze therapeut ook een 

gelovig iemand zou zijn, die vanuit een christelijk visie zou handelen en dat we wat dat betreft op 1 lijn zouden 

zitten. Dat we vanuit de basis, de Bron, zouden kunnen werken. We bekeken verschillende sites en kwamen 

beiden tot de conclusie dat de site van Eutychus, en dus van Henk, waarschijnlijk het beste bij ons paste.  

We zijn zodoende met elkaar in contact gekomen en konden al snel terecht bij Henk. Na de kennismaking en 1e 

gesprek was het voor ons duidelijk dat wij met Henk verder wilden. We hebben in het intakegesprek de 

problemen in kaart gebracht en ook de gewenste situatie van beiden besproken. Tijdens de sessies werd het 

erg persoonlijk, maar op een veilige manier. We kregen inzicht in ons eigen leven tot nu toe en wat ons 

gevormd heeft. En wat wij beiden natuurlijk weer mee hadden genomen in onze relatie.  

Het was regelmatig erg confronterend en emotioneel. Maar uiteindelijk hebben we weer een manier gevonden 

om beter te communiceren en het gevoel gekregen dat je het leven weer aan kunt. Je wordt niet meer geleefd 

maar neemt zelf steeds meer de regie.  

Het gaat nog steeds met vallen en opstaan maar heeft niet meer zo’n impact op ons leven.  

Wij zijn Henk erg dankbaar dat hij dit traject met ons heeft doorlopen en begeleidt. Hij brengt rust, relativeert, 

leert je op een volwassen manier om te gaan met situaties en geeft duidelijke opdrachten/adviezen waar je 

wat mee kan. 


