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Evenwicht in je relatie?
Wikipedia beschrijft evenwicht als “een situatie waarin
zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden”.

je lief

Dat voelt misschien veilig, maar zonder verandering,
ontwikkeling en groei wordt het ook saai.
Ook kun je, alleen of samen, last hebben van een evenwichtsstoornis. Volgens de
site van de Universiteit Utrecht voelt zo’n stoornis alsof “de wereld om je heen draait of dat je zelf
rond tolt”. Dit kan een fysieke ervaring zijn maar zeker ook een emotionele. Herken je dat gevoel?
Er zijn verschillende soorten evenwicht. Kijk maar naar de knikkers in het plaatje hieronder. Welke
gedachten en gevoelens roepen de verschillende soorten evenwicht bij jou op?
Wat zou het mooi zijn om in balans te zijn. Dat jullie tegen een stootje kunnen, zonder volledig van
slag te raken. En na wat schommelingen weer een goede en misschien zelfs betere balans ervaren.
In het vernieuwde Balansweekend, dat weer gehouden wordt van 20 tot en met 22 januari 2023,
kun je aan de slag met de balans tussen verbinding en autonomie. Hoe zit dat bij jou? En bij je partner? En jullie samen? Dit is hét vervolgweekend voor iedereen die al eens een basisrelatieweekend
heeft gevolgd.
Geniet van deze Ontmoeting. Misschien brengt
dit blad je wel een beetje uit balans, op weg
naar iets moois.

Jeannette Kottier & André Lensink
Voorzitters Marriage Encounter
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Marri

Hoe werkt de dialoog ?
Dit is het blad van Marriage Encounter, een vrijwilligersorganisatie die mogelijkheden biedt om de communicatie tussen
partners te verbeteren. Ons motto is: ‘wat goed is, kan altijd
beter’.
Het gaat om verbetering en verdieping van je relatie. Echt
communiceren, luisteren en je gehoord voelen, spelen daarbij een grote rol. Je leert elkaar beter kennen en begrijpen. Je
voorkomt er natuurlijk niet alle conflicten mee, maar je krijgt
hiermee een mogelijkheid om zaken echt uit te praten. We
noemen deze manier van communiceren ‘in dialoog gaan
met elkaar’. Hoe werkt zo’n dialoog?
1. Kies een vraag. Bijvoorbeeld: Wat betekent ‘evenwicht’
voor mij en hoe ervaar ik dat in onze relatie.
2. Zet je gedachten en gevoelens bij deze vraag op papier. In
de vorm van een brief die begint met lieve …
3. Wissel uit wat je geschreven hebt.
4. Stel open en verdiepende vragen aan je partner. Dus geen
gesloten of richtinggevende vragen zoals ‘vind jij ook niet’ of
vragen waarop je alleen met ja of nee kunt antwoorden.
5. Draai, na een minuut of 10, de rollen om.
In dit blad staan voorbeelden van dialoogbrieven.
Ben je geïnteresseerd in deze communicatiemethode en wil
je meer weten over de dialoog of ervaring opdoen met de
dialoog? Meld je aan voor een speciaal daarvoor georganiseerd weekend of neem contact op met de redactie.
De weekenden en dialooggroepen staan open voor partners,
getrouwd of ongetrouwd, ongeacht hun levensovertuiging.
Meer informatie over weekenden op
www.marriageencounter.nl

Wat betekent ´evenwicht´ voor jou?
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Terugblik

1977 - 2022
45 jaar Marriage Encounter in Nederland
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Terugblik
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Terugblik

Jubileum 25 jaar 1973
25 jaar Marriage Encounter in Nederland. Marius en Wil Noorloos hebben daar bijna 23 jaar van
meegemaakt,
Geoefend als ze waren in het stellen van vragen, legden ze zichzelf de volgende vragen voor:
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Terugblik
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Dialoogbrieven

Lieve Geke,

elkaar
zijn, weten we wel wat we aan
Nu we bijna 37 jaar getrouwd
tie. Dat
nwicht gevonden in onze rela
hebben. We hebben een eve
stonden soms recht tegenover
is wel eens anders geweest: we
ge
erkt en met behulp van Marria
elkaar. We hebben er aan gew
hoe
naar meer balans. Nu ervaar ik
Encounter een weg gevonden
is altijd de liefde.
we elkaar aanvullen. De basis
r
ziekte van mijn moeder en haa
Actueel is de situatie rond de
ar
mij veel op. Ik voel me dankba
naderende einde. Dat roept bij
jaren in
genoten heeft van de laatste
voor haar leven. Fijn dat ze zo
tig
voel ik me machteloos en verdrie
het verzorgingstehuis. Maar ook
zowel mijn gezin, als dat van mijn
vanwege de gezinsperikelen in
baplexe relaties. Het brengt mij uit
moeder en mijn broer; de com
met wie
t wie praat ik niet. Wat deel ik
lans. Met wie praat ik wel, me
wil
lastig, omdat ik altijd alles eerlijk
en met wie niet. Dit is voor mij
en
t jou te praten over wat wel kan
delen. Ik vind het prettig om me
en
mijn gedachten op een rij kom
wat niet kan. Jij zorgt er voor dat
Dat
Dat is de steun die je mij geeft.
en uitgevoerd kunnen worden.
gevoel. Je bent mijn maatje.
geeft mij een blij en dankbaar

Evenwicht

Liefs,
Je Kees

Na het lezen van deze brief stelt Geke
de volgende vraag:

?

Antwoord van Kees:

Wat maakt het voor jou zo lastig niet alles met

Het maakt me onzeker. Ik hou er van om alles ge-

iedereen te kunnen delen en hoe is dat voor jou?

woon eerlijk en open te zeggen. Nu loop ik op eieren
en ben ik bang dat bij één verkeerd woord er weer
een ruzie kan ontstaan.
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Lieve Kees,
Ik ben een mens van extremen, kan heel enthousiast over
iets zijn en extreem genieten, maar ook diep in de put zitten: ‘himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt’.
Dit is vermoeiend leven. En het gaat wel zolang perioden
van fijn en gelukkig voelen in evenwicht zijn met perioden van verdriet, pijn, wanhoop.
Maar wanneer de weegschaal doorschiet naar ‘zum Tode
betrübt’, voel ik me wegzakken in depressiviteit en komt er
niets meer uit mijn handen. Dat is waar ik al een poosje in
blijf hangen. Enige tijd geleden gestopt met werken, problemen met mobiliteit, een heupoperatie, corona, heftige
problemen met één van de kinderen. Eigenlijk heel veel
lastige dingen. Ik denk ook dat het één het ander versterkt.
Of dat ik het, door dat er zoveel tegelijk op me afkomt, minder goed kan hebben. Hoe dan ook, het legt me lam en ik
ervaar hoe ik steeds passiever word.
Ik ben niet altijd meer een gezellig, leuk maatje, voel me
tekort schieten. Ik mis het samen enthousiast dingen ondernemen. Zelfs het samen kibbelen was beter dan dit passieve. Dit helpt niet bepaald om weer richting ‘himmelhoch
jauchzend’ te gaan.
Gelukkig ben jij evenwichtiger, niet passief, niet gauw depressief en probeer ik me daaraan op te trekken. Zou dat
het zijn hoe Goethe zijn woorden heeft bedoeld? ‘Glücklich
allein ist die Seele die liebt’.
Ik ben nog steeds zo blij met jou aan mijn zijde.

ht

Liefs, Geke

Onze basis is altijd de liefde
Na het lezen van deze brief stelt Kees de volgende

Antwoord vanGeke:

vraag:

Je schrijft ‘gelukkig ben jij wat evenwichtiger’. Kun je

Jij bent niet zo snel uit het lood, bovendien stimuleer

vertellen hoe dat jou helpt?

je mij om uit die passiviteit te raken, zeker ook door
samen activiteiten te ondernemen. Dan ervaar ik
weer hoe lekker dat is en raak ik gemotiveerd zelf
van alles te ondernemen. Wanneer gaan we weer
samen een eind fietsen?
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Relatieweekend

Marriage Encounter
Relatieweekend
Elkaar ooit via wintersport leren kennen, inmiddels 6 jaar getrouwd met 2 jonge dochters. Hannah’s
vader bleef ons maar vertellen hoe waardevol hij hun Marriage Encounter vond, hoe hij zijn vrouw
toen pas écht heeft leren kennen. “Zou dat nog steeds bestaan, joh?”
Zo af en toe dwingen wij onszelf wel om stil te staan. Reflectie op aspecten van ons leven samen. Het
ouderschap en huishouden kregen een dikke 8. Maar onze eigenlijke relatie? Mager 6-je. Hmm, hier
tekenden wij niet een leven lang voor. “Relatietherapie of …Marriage Encounter?” vroeg Hannah mij.
30 jaar geleden werd er veel geschreven, en met die ‘verwachting’ stapten wij het klooster binnen.
Eerlijk gezegd keken wij er evenveel tegenop als dat wij benieuwd waren. Schrijven, dat deden wij in
het begin van onze relatie weleens. Hoe zou dat nu zijn? Waarover dan? Met echt pen en papier?
Inhoudelijk zat er een goede opbouw in: van het
kleine alledaagse naar echt rake onderwerpen.
Van 5 minuten naar een ruim uur. En dan blijkt dat
het schrijven slechts een middel is, want het doel
is verbinding. Nou, dat werkte! Tenminste, zolang
wij maar over onze eigen gevoelens schreven
— dat bleek al snel de enige echte voorwaarde
voor ‘succes’.
Wij zijn inmiddels een klein half jaar verder. En een
flink aantal ‘date nights’, die wij tegenwoordig
vaak starten met wat schrijverij. Goede gesprekken gegarandeerd!
Ook los van de inhoud, hebben wij erg genoten
van het weekend. Top geregeld allemaal. Een
fijne sfeer waarin openheid er vanaf spatte. Dat
nodigt uit tot delen, natuurlijk. Voor ons ontzettend waardevol, heel erg bedankt!

Hannah en Jeroen Smit

12 - Ontmoeting

Ontmoet
Dit is een rubriek, waar een koppel iets schrijft over hun ontmoeting met Marriage Encounter. Daarna geven ze de pen door aan een ander koppel.

Ellen en Aat

Het huwelijksformulier spreekt over één worden. Dat valt niet mee, gaat niet vanzelf. Elkaar verstaan blijkt lastig.
We leerden elkaar kennen bij de studentenvereniging De Navigators in Delft. Ellen was al een
aantal jaren lerares textiele werkvormen. Aat werkte als technicus bij een onderzoeksinstelling.
Vrouwen- en mannenkringen waren zoals gebruikelijk in die tijd gescheiden, maar gezamenlijke
vakanties waren ideaal om elkaar beter te leren kennen; ik heb het hier over de 70-tiger jaren
van de vorige eeuw.
In het begin van ons huwelijk vond een traumatische gebeurtenis plaats; wij verwerkten dat
ieder op onze eigen manier. Maar konden elkaar niet goed troosten. Een kennis attendeerde
ons op Marriage Encounter en midden tachtiger jaren volgden wij ons eerste weekend. Al de
eerste presentaties waren een openbaring door de geweldige openheid; dat zoiets bestond!
We leerden over ‘eigenwaarde’ en bemind worden, types en gedrag en nog veel meer. In het
begin was het schrijven lastig, maar door vol te houden en later in de dialooggroep te leren
elkaar te bevragen, hebben we elkaar beter leren verstaan. Onze relatie is evenwichtiger geworden; ieder apart sterker en samen sterker en beter toegerust. Wij zien Marriage Encounter en
het schrijven als een mooie aanvulling op andere manieren van communicatie en zeker niet als
een soort ‘Eerste Hulp bij Ongelukken’ in de relatie. Hoewel ‘ongelukken’ wel een trigger zijn om
naar de temperatuur van de relatie te kijken.
Nu, ruim dertig jaar verder, gaan we als regel naar regio-avonden en landelijke ontmoetingsdagen.
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Marriage Encounter

Stoeien en groeien in VINEX-wijk Amersfoort
11 mei om 20.00 uur
Zo’n 20 jaar geleden startte de bouw van de VINEX-wijk Amersfoort Vathorst. Er wordt nog steeds gebouwd. Juist in VINEX-wijken met jonge gezinnen, vaak met 2 banen, kleine kinderen én een hoge hypotheek staan relaties onder druk.
Kruispunt, in Amersfoort Vathorst, besteedt veel aandacht aan relaties en organiseert een serie van 3
avonden. Twee Emotionally Focused Therapy (EFT) therapeuten spraken de eerste avond over hechting. Op avond 2 spreekt Cocky Drost over sexualiteit. Marriage Encounter mag avond 3 invullen. Op 11
mei om 20:00 uur geven we de workshop “Van stoeien naar groeien”.
Voor meer informatie: marriageencounter.nl/relatieworkshop/

Ook een workshop bij jou in de buurt organiseren?
Een relatieworkshop is eenvoudig te organiseren. De lokale organisator zorgt voor een zaal, voor deelnemers, voor koffie en thee en wat lekkers. Marriage Encounter zorgt voor een boeiend interactief programma. Je kunt kiezen uit verschillende onderwerpen.
Geloof maar dat anderen in je geloven
Hoe staat het met ons geloof in onszelf en hoe gaan we om met het geloof van anderen in ons?
We zijn niet altijd zo ‘goedgelovig’. We hebben moeite om toe te laten wat anderen in ons zien.
Van stoeien naar groeien
Heb jij dat ook wel eens? Je houdt van elkaar en toch sta je soms opeens tegenover elkaar.
Stom! Vind je ook niet? Twee stellen lazen ‘Houd me vast’ van Sue Johnson en nemen je mee in
hun persoonlijke verhaal.
Ik ben fantastisch
Je bent een fantastisch mens! Geloof je het niet? Doe dan mee. Geloof je het wel? Ga op zoek
naar die delen die nog onderbelicht zijn en doe ook mee.
Verlies en verdriet
We hebben wat verloren. Dat kan van alles zijn. Materiële zaken kun je nog relativeren, met je
baan is dat al een stuk moeilijker, maar een mens verliezen, slaat vaak diepe wonden.
Meer weten? Mail naar: workshop@marriageencounter.nl of bel 06-53269333
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Inspiratie

Evenwicht
We hebben juist het balansweekend afgerond. Inzicht in ons gedrag vertelt over het verlangen en
onze behoeften, maar zijn we in balans? Het mooie van het weekend was voor mij, dat een relatie
zich toont in het gedrag dat verwijst naar diepere lagen.
Evenwicht of tegenwoordig heet dat balans, bestaat uit bepaalde gedragingen, die verwijzen naar
diepere verlangens. Was Jezus in balans? Voor wat betreft de verhalen die we doorverteld hebben
gekregen, was Jezus in balans, in evenwicht. Zelfs zo, dat Hij zich kon laten raken door andere mensen
die toevallig langs de kant van de weg zaten, zoals een blinde man. Niemand besteedde aandacht
aan hen en Jezus raakt met ontferming bewogen. Het ging hem dus niet alleen maar om zijn relatie
met God, maar die mensen die op zijn weg kwamen of langs de weg zaten, riepen hem op tot handelen. Balans was niet alleen maar te vinden in de relatie met de Vader, maar evengoed met de relatie tot zomaar iemand, die hij op zijn weg tegen kwam.
Als vroeger mensen het klooster ingingen leek het vaak alsof ze alle verbindingen doorknipten om tot
een evenwichtige houding met God te komen. Maar in het klooster kwamen ze ook anderen tegen,
die iets in hen opriepen; ze komen dan ineens weer zichzelf tegen. In het klooster gaat het dan om het
begrip “ stabilitas” en het lijkt een beetje op evenwicht. Je wordt uitgenodigd met de anderen om te
durven gaan en stabiliteit daarin te vinden en dus ook met God en daarin evenwichtigheid te laten
zien. Misschien wel door je te laten raken door alle mensen die God op je weg stuurt of die je gewoon
tegen komt. Stabilitas is er ook in de MarriageEncountergemeenschap. Je laten raken en durven je
zelf daarin te laten zien.

Olaf Haasnoot

Dialoogvraag: Waarin laat ik me raken door jou? Wat
vertelt me dat over mezelf en waar verwijst dat naar?
Hoe kan Jezus ook daar mijn voorganger in zijn?

Evenwicht- 15

Terugblik

1992 15 jaar
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Terugblik

Maart 2007
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Regio’s

Marriage

Zuid-Holland
Regioavond:

Leven in verbinding

Vrijdag 29 april om 20.00 uur
Wil je groeien in je relatie?
Houd dan de datum vrij en kom naar de Hoeksteen in Benthuizen, Dr. Albert Schweitzerlaan 2.
De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ben je welkom.
Ook introducés die geen ME&WEekend hebben gevolgd, zijn welkom!
Marian en Jan van der Wel doen de organisatie van de avond.
De presentatie is in handen van Hetty en Dirk Methorst.
Voor info en opgave: Marian en Jan, janvanderwel7@gmail.com of 06-36551512 of 079-3316593

Voor iedereen

Pelgrimswandeling
Zaterdag 14 mei om 10.30 uur op de Veluwe
Je bent in de natuur, wandelend. Af en toe stil en toch in gesprek over …, ja waarover?
Het weer is goed, gelukkig, al kunnen we wel tegen een paar drupjes.
Vanaf 10.00 uur zorgen wij voor koffie. Om 10.30 start het programma met een korte presentatie.
Dan samen op weg, de prachtige natuur in met een onderwerp om af en toe bij stil te staan.
Rond 15.00-15.30 uur sluiten we af, of gaan we de mensen zoeken die verdwaald zijn.
Wat moet je zelf doen? Schrift en brood meenemen en je laten verrassen en inspireren.
Wij zorgen voor drinken, de verrassingen en hopen jullie te inspireren.
Kosten: 15 Euro per stel (meer of minder mag ook)
Je kunt je nu al aanmelden. Je hoeft geen weekend
gevolgd te hebben om mee te doen.
Je doet het echt samen en kunt anderen gewoon
links laten liggen of voorbij lopen misschien.
Voor opgave en verdere info:
ghstevels@hotmail.com
Om jullie gerust te stellen: regent het teveel, dan
verschuiven we de datum naar het najaar.
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ME&WE relatieweekend
7-9 oktober in Helvoirt
18-20 november in Rijs
Even weg uit de dagelijkse beslommeringen.
Tijdens een ME&WE relatieweekend draait het
helemaal om jullie.
Een weekend lang trek je samen op en leer je op
een nieuwe, verdiepende manier communiceren.
Een weekend duurt van vrijdag 19 uur tot zondag
17 uur.
Voor opgave zie colofon hier onder.

Ontmoeting wordt uitgegeven door Marriage Encounter
Deelnemersbijdrage
incl. abonnement Ontmoeting
richtbedrag € 4 per maand
liefst per automatische overboeking
NL95INGB0001890295
t.n.v. Stichting Prot. Marriage Encounter
Nederland
Adreswijzigingen
graag via mail doorgeven
database@marriageencounter.nl
Hans Arentsen 055-3563329
Redactie
thema zomernummer: ‘Moed”
Kopij graag sturen voor 30 juni naar
Els en Gert Jan Groeneveld
ontmoeting@marriageencounter.nl
06-16350344
Redactieraad
Els en Gert Jan Groeneveld 06-16350344
ontmoeting@marriageencounter.nl
Gerdien en Jan van der Heiden
heide334@planet.nl

colofon

Voorzitters
Jeannette Kottier 06-51700650
André Lensink 06-53269333
voorzitters@marriageencounter.nl

Marriag

Penningmeesters
Agaath en Leen Bijl
010-420 82 85
penningmeester@marriageencounter.nl
Aanmelding voor een weekend
Thea & Harry Smith, 06-38085701
info@marriageencounter.nl
Kosten weekend per koppel
€ 410
Volg ons!
www.facebook.com/marriageencounternl
twitter: @MarEncNL
www.marriageencounter.nl

Druk en verzending
DWCprint Stadskanaal
Foto’s
Pixabay
deelnemers Marriage Encounter
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Heb je de
Ontmoeting uit?
Geef hem door en
maak er iemand
anders blij mee

