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Gezinscoach
Petra Veldhuis
Tips om te verbinden met

jezelf, je partner én je kinderen

in dit nummer:

Relatiecoach
Cocky Drost
'Laat zien dat je er voor

elkaar bent. Inclusief fouten.'

Verbinden met
God in de chaos
Wat we kunnen leren van

de profeet Elia



‘In mijn coconnetje’
D o o r  M a r i e k e  Z i e l m a n  

Net na de warmterecords van afgelopen zomer

is onze zoon geboren. We hebben een paar

dagen op de bovenverdieping geleefd, maar

dat coconnetje waren we snel uit. Niet alleen

door de warmte, ook omdat we al een

peuterdochter hebben. Traktaties maken, naar

de opvang, even naar de speeltuin in de straat.

Niks cocoonen. De zon op haar gezicht lokte

ons al snel naar buiten.

 

Mijn zoon is vanaf zijn geboorte echter erg

onrustig. Na een paar weken kwamen we

erachter dat er een probleem rond de voeding

speelde. Nadat dat was opgepakt, was de

onrust niet opgelost. Veel huilen, weinig

slapen, veel voeden. Met nog minder slaap tot

gevolg.

 

Door die onrust moest ik weer in dat

coconnetje kruipen waar ik blijkbaar toch te

snel uit was gekomen. Dochterlief mocht een

weekend bij opa en oma logeren. Ik heb mij

samen met zoonlief teruggetrokken. Geen

koffie- en speelafspraken, maar even stilstaan.

De telefoon aan de kant en de focus volledig

op hem. Zijn moeheid, de honger, het

ongemak en de pijn: eindelijk werd het

zichtbaar. Die focus en onverdeelde aandacht

had ik echt nodig om te zien wat er bij hem

gebeurde, om hem beter te leren kennen en

met hem te verbinden.

 

 

Wat doet er echt toe?
 
Tijdens de herfst komt de natuur ook even tot

stilstand. Op een prachtige manier. De mooie

veranderingen in de natuur maken Gods kracht

en schoonheid alleen maar duidelijk. Wat is er

fijner dan door een bos lopen, met je voeten

door de knisperende, felgekleurde bladeren?
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Column

 Als het regent kruip ik lekker op de bank met

een kop thee, een dekentje en mooie muziek.

Even rust om mij te focussen op belangrijke

vragen: Wat doet er echt toe? Wat wil God mij

zeggen? 

 

Niet alleen mijn baby heeft een cocon nodig. Ik

zelf ook, om vol aandacht even lekker bij God

te kruipen en op te laden, te verbinden. Wat

heb ik dat nodig nu. Elke dag is tegenwoordig

druk, zeker met een onrustige baby in huis.

Voor ik het door heb, zit er onrust in mijn hoofd

en in mijn lijf. Dus kom maar op met het

cocoon-seizoen. Ik zoek met mijn zoon én met

God de warmte op.

'Niet alleen mijn baby heeft

een cocon nodig'
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kunt u contact opnemen met info@powertothemamas.nl Het volgende e-Magazine verschijnt rond 2 december 2019.

Dit was 'm weer!

inspiratie 

Rond 2 december staat het volgende Squad e-Magazine voor je klaar!  

Met nieuwtjes, nieuwe artikelen en meer! 

 

Wil je iets kwijt over dit Squad e-Magazine? Mail naar Daniëlle Koudijs via info@powertothemamas.nl
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Faith Mama Relax Weekend

Wl je in mei of september 2020 mee naar Italië? Klik hier voor meer info!

Villa Fonti Italië

agenda

 

Deze masterclasses boek jij met korting!

21 november 2019 en 16 januari 2020: Opladen als

mama, hoe dan?!

Met lifecoach Hanna Cremer Eindhoven

26 maart 2020: Opvoeden doe je samen, en je relatie leuk

houden ook 

Met relatiecoach Cocky Drost Klik voor meer info

http://www.powertothemamas.nl/mama-relax-weekend
http://www.powertothemamas.nl/agenda

