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Het verhaal van



'Toen Petra aan mij vroeg welk woord ik zou kiezen op mijn shirt,
moest ik daar echt even over nadenken. 

Ik zocht namelijk een woord wat zou passen bij mijn proces van
de afgelopen 2,5 jaar. Een proces waarin ik vanuit een burnout
kwam en langzaamaan mijn bedrijf op heb gebouwd. 

Ik had een vast contract, wat financiële zekerheid gaf, maar
merkte dat ik onder andere door mijn werk ziek was geworden.
Eigenlijk kon ik niet meer terug. Maar wat dan wel? Ik wist het
niet. Tegelijkertijd tijdens mijn burnout liet God mij heel liefdevol
zien waar ik ook goed in ben en dat er een nieuwe weg voor mij
was. En langzaam maar zeker kwam daar mijn eigen bedrijf uit
voort. Ik ontdekte de schoonheid van bloemen drogen en heb
toen eens een bloem in een lijstje gestopt. En vanuit daar is er
iets gaan groeien en merkte ik dat ik hier plezier en ontspanning
uithaalde. 

Steeds meer merkte ik dat dit wel eens de weg zou kunnen zijn
die God voor mij bedacht had. Hier werd ik blij van en ik kon door
middel van mijn bloemenlijstjes iets betekenen voor mensen.
Steeds meer mensen kwamen op mijn pad met een verhaal en
aan de hand van het verhaal kon ik dan een mooie lijst maken
dat van waarde is. 

Maar er kwam ook een punt dat ik moest re-integreren op het
werk. 

Door therapie en mijn relatie met God realiseerde ik mij steeds
meer dat ik moest gaan kiezen: ga ik zorgen dat ik weer aan het
werk ga en mijn baan weer helemaal oppakken, of ga ik mijn
baan, en daarmee mijn zekerheid van inkomen, opgeven en mijn
eigen bedrijf verder opbouwen?
 ⠀



Van het werk werd ik weer ziek, maar mijn bedrijf was nog zo pril,
daar kon ik echt geen inkomen uit halen. Toch heb ik de keuze
gemaakt om mijn baan op te zeggen en volledig te gaan voor
mijn eigen bedrijf, hoe onzeker het ook was. Ik ben nu 1,5 jaar
onderweg en ik kan zeggen dat het echt een hele goede stap is
geweest. 

Maar dat is niet alleen mijn eigen verdienste, dat is omdat God
mij liet zien dat ik er klaar voor was. 

BRAVE betekend dapper, moedig, flink, mentaal sterk. De stap
die ik heb gezet was ‘brave’. De zekerheid los laten en in
vertrouwen dat God voor ons zorgt. 

Het woord ‘brave’ staat ook in een nummer van Bethel Music, You
make me brave’. Deze moedige stappen kon ik niet nemen
zonder Hem, omdat Hij mij moedig heeft gemaakt door het hele
proces waar ik doorheen ben gegaan.'⠀


