
Trouwen in het wit, wat was het toch mooi.



Vroeger hechtte, men hieraan meer waarde, tegenwoordig trouwen er veel jonge 
mensen en ook ouderen zonder al de glamour en de glitter erbij, eigenlijk missen ze 
de mooiste dag toch van hun leven... De waarden en beloftes zijn echter niet, 
verandert deze horen er nog steeds bij. Men, neemt het alleen iets minder serieus 
dan vroeger, spijtig want trouwen en de geloftes hebben nog steeds een grote 
waarde in het leven.

Het huwelijk is nog steeds iets dat bij velen een droom, is. Er wordt nog steeds veel 
getrouwd, ondanks de problemen in de wereld en het is dan ook één van de 
mooiste belevenissen die men, kan meemaken. Ingeval alles goed gaat natuurlijk. 
Wat niet steeds het geval, is.

De trouw BV in de kerk, prachtig in het wit, de droom van de meeste jonge 
vrouwen, nog steeds. Er zijn er ook die graag snel een korte plechtigheid doen in 
het stadhuis en ze houden minder van al dat gedoe in de kerk, maar ze trouwen 
ook en leggen dezelfde geloften af als degene die alles erop en eraan verkiezen.

Echter, na een tijd, bij de één al wat langer dan de ander, komen er soms 
problemen bij kijken die niet, verwacht waren.

We zijn allen maar mens en mensen maken al eens fouten, ja zelfs ook al ben je 
gehuwd, kan het zijn dat je onbewust of bewust fouten maakt die aan een prachtig 
droomhuwelijk trachten een eind te maken. De ene gaat er aan werken, anderen 
geven het direct op en scheiden. Het aantal scheidingen gaat al snel 
vermeerderen, men, neemt, niet de tijd en de moed om aan het huwelijk in kwestie 
te werken, wat toch de bedoeling is als je daarmee begint.

Gehuwd zijn en blijven is een kunst! Je moet dagelijks werk maken van je relatie en 
elkaar bijstaan op moeilijke momenten. Vergeet nooit de reden waarom je huwde, 
deze is erg belangrijk voor het slagen van een goed huwelijk. Gelukkig gehuwd zijn 
kan nog steeds, doe er wat aan en draag er zorg voor, je bent met twee dus dat 
moet toch een beetje lukken?

Op deze pagina rechts worden de verschillende problemen en zaken besproken die 
kunnen gebeuren als het even niet, gaat. Hopelijk kunnen de problemen opgelost 
worden en wordt ook jouw huwelijk een sprookjeshuwelijk, daar dromen we toch 
allen van? Dus we gaan eraan werken! Ingeval er echt geen alternatieven bestaan 
en een scheiding de enige oplossing is, dan dient dat ook te gebeuren op een 
deftige manier, ook al lukt dat niet steeds, we doen ons best om u te begeleiden en 
er het beste van te maken. U kunt en mag ons altijd uw ervaringen toezenden van 
oplossingen die u hebt gevonden om uw huwelijk te kunnen laten blijven bestaan, 
zodat u deze kan delen en anderen mee kan helpen. 

Huwelijksproblemen? Neem contact op voor eventuele begeleiding.  Telefonische ondersteuning 1 e 
maal altijd gratis 1 uur kennismaking en steun. contact

mailto:chrystaltarro@telenet.be?subject=huwelijks%5Eproblemen

