“Op weg met de ander” werkgroep Nieuw- Lekkerland
In de kerkelijke gemeente Nieuw-Lekkerland was de vereniging ‘Op weg met de ander’ niet
onbekend. Al jaren was Ada Stam contactpersoon voor gemeenteleden om te helpen bij
vragen en het brengen van een bezoekje, dit heeft Pauline Heuvelman in januari 2011
overgenomen. Ze wilde meer bekendheid geven aan dit stukje gemeentewerk maar voelde
dat dit alleen niet haalbaar was. In overleg met de kerkenraad is in september 2011 de
werkgroep opgericht en heeft ze de volgende mensen bereid gevonden, diaken Bas Deelen,
Jaap Suijker, Ada Stam en Marieke Dannenberg, om haar hierin te steunen. Inmiddels heeft
diaken Jan-Peter Hak de plaats ingenomen van Bas Deelen. Er zal altijd een diaken
plaatsnemen in de werkgroep, maar door de ambtstermijnen zal dit ingevuld worden door
verschillende mensen.
Doel:
We gebruiken voor onze werkgroep dezelfde naam als de landelijke vereniging ‘Op weg met
de ander’. Dit hebben we gedaan vanwege de bekendheid en omdat we beide dezelfde
doelstelling hebben, namelijk er zijn voor mensen met een beperking en hun
familie/verzorgers.
In een werkgroep meedraaien, betekent dienstbaar zijn. Wij doen dit werk niet voor onszelf
maar voor de ander, voor mensen met een beperking. Dienstwerk dat we mogen doen in de
gemeente, omdat daar ook de mensen met een beperking bij horen.
Het doel dat we als werkgroep hebben is; er zijn voor mensen met een beperking en diegene
die bij hen horen. Het brengen van een bezoekje, bieden van hulp: het verrichten van hand
en spandiensten waar nodig is, antwoorden op vragen die er zijn en zo nodig doorverwijzen
naar kerkenraad of landelijke vereniging. In lief en leed mee leven door middel van een
kaartje of bezoek. Het werk van de landelijke vereniging onder de aandacht brengen zo ook
de vakantieweken van ‘Voor Elkaar’ en ‘de Karavaan’. Als werkgroep hebben we onderling
een verdeling gemaakt dat we omzien/ contact hebben naar diegene die dit fijn vind.
Organiseren/ opzetten koffieochtend:
Al bij de eerste werkgroepsvergadering kwam ter sprake om iets te betekenen voor moeders
met kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben of kinderen met een beperking. We
denken dat hier zeker behoefte aan is, omdat er een groep kinderen in de kerkelijke
gemeente hiermee te maken heeft.
Marieke Dannenberg en Pauline Heuvelman zijn voor deze groep moeders koffieochtenden
gaan organiseren. Op 8 maart 2012 was de eerste ochtend, tijdens deze ochtend was er
meteen al herkenning tijdens het luisteren en het vertellen. Om 10 uur beginnen we de
ochtend met schriftlezing en gebed, iedere koffieochtend hebben we een onderwerp waar
we met elkaar over praten, de besproken onderwerpen zijn: “De kracht van complimenten”,
“Hoe ga ik om met vriendschap”, “Weerbaarheid”, “ Aandacht voor broertjes/ zusjes in het
gezin, “Een beperking, hoe “voelt” dat eigenlijk?”, “Effectief communiceren”, “De plaats van
het kind in de kerkelijke gemeente” en “Waarom is het belangrijk om een beperking te

herkennen”. Tijdens deze onderwerpen is er veel herkenning en kunnen we elkaar tot steun
zijn. Hierbij is eigen inbreng van moeders ook belangrijk. Maar ook dat we er voor elkaar
kunnen zijn als er bepaalde hulpvragen zijn. Om half 12 sluiten we de morgen af met gebed.
Zo komen we 1 keer in de 2 maanden bij elkaar op donderdagochtend bij Marieke thuis.
Tenslotte:
Wat we ervaren is dat we bekend zijn als werkgroep bij de mensen met een beperking en
diegene die bij hen horen. We worden hartelijk ontvangen, hebben goede en fijne
ontmoetingen en ze weten ons te vinden.
Ook horen we van moeders over de fijne/ zinvolle koffieochtenden, dit stukje werk wordt
ook echt gezegend, want uit onze eigen krachten kunnen we dit niet.
We zijn dankbaar dat we als werkgroep voor onze mensen met een beperking klaar mogen
staan en hopen dit met Zijn hulp voort te zetten.

