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 “Op weg met de ander”  werkgroep Nieuw- Lekkerland 

                                                                                                            

                                                                                                                                      Oktober 2019 

Jaarverslag 2018/2019 

Het achtste jaarverslag van de werkgroep ‘Op weg met de ander’ Nieuw-Lekkerland.           
De werkgroep bestaat sinds september 2011. 

Werkgroep:  

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Jan-Peter Hak (voorzitter), Bas Deelen 
(penningmeester), Ada Stam, Marieke Dannenberg (kaarten versturen en contactpersoon 
koffieochtend), Pauline Heuvelman (secretaris). We hebben omgezien/ contact gehad naar/ 
met diegene met een beperking die dit fijn vindt. 

Doel: 

‘Koester het kwetsbare’ is het motto van de landelijke vereniging, hier sluiten we ons als 
werkgroep bij aan. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en van 
financiële tegemoetkomingen. In deze maatschappij is er minder oog voor de naaste met 
een beperking. Als werkgroep hopen en bidden we dat we niemand vergeten die aandacht 
of zorg nodig heeft en anders hopen we er op gewezen te worden. We hebben snel contact/ 
een praatje als we mensen met een beperking tegen komen of diegene die bij hen horen. 
We brengen bezoekjes en sturen een kaart bij lief en leed. De koffieochtenden voorzien in 
een behoefte. 

Vergadering: 

- Een week voor de vergadering wordt de agenda verstuurd naar de werkgroepsleden, 
waarbij ook agendapunten aangedragen kunnen worden. 

- Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, dit verslag gaat ook naar de 
diaconie van de Hervormde gemeente. 

- Een jaarverslag wordt gemaakt voor de werkgroep, de kerkenraad en de landelijke 
vereniging ‘Op weg met de ander’. 

- Een kasboek wordt bijgehouden voor uitgaven van kaarten versturen, een klein 
presentje, boeken voor de werkgroep en 1x per jaar een bedrag voor onkosten voor 
de koffieochtenden. 

- Als werkgroep hebben we 3 keer vergaderd in dit jaar.  
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Koffieochtenden: 

Dit is opgezet door Marieke Dannenberg en Pauline Heuvelman voor moeders van kinderen 
die extra zorg en aandacht nodig hebben. Op 8 maart 2012 was de eerste koffieochtend. De 
koffieochtenden worden vooraf bekent gemaakt in de kerkbode en via affiches in de kerk, 
‘het Onderkomen’ en ‘Onder de Wiek’ . Moeders die voor het eerst op de koffieochtend zijn 
krijgen een infobrief mee over het ontstaan en het verloop/ inhoud van een koffieochtend. 
Vijf keer per jaar willen we het organiseren en wel op de laatste donderdag van januari, 
maart, mei of juni, september en november. Zo zit er een goed systeem in. Marieke maakt 
van iedere gehouden koffieochtend een verslag voor de werkgroep. We evalueren de 
koffieochtenden met elkaar als werkgroep in de vergadering. 

Het onderwerp “de drempel van de kerk” stond op 29 november 2018 centraal. Uit het 
boekje: Veilig bij God. Over autisme, geloof en kerk, heeft Marieke een stukje voorgelezen. 
Onze kinderen kunnen zoveel prikkels binnenkrijgen… op alle details wordt gelet! Ook als 
iemand, voor hem of haar, omgedraaid in de kerkbank zit, dan raken ze daardoor in de war 
of zelfs geïrriteerd. Soms is 2 keer naar de kerk gaan teveel voor onze kinderen. Ze moeten 
helemaal bijkomen van de ene dienst. Daarom is een alternatief om thuis te luisteren voor 
het kind heel fijn! Met 3 moeders hebben we fijn van gedachten gewisseld! 

Op 31 januari 2019 hadden we het onderwerp: “autisme is een aspect, acceptatie is alles”. 
Vaak wanneer iemand deelt dat ze autisme hebben, wordt de discussie afgebroken. Het 
label stelt de objectiviteit van mensen vaak in de schaduw om op een natuurlijke manier 
verbinding te maken en te communiceren. Luisteren naar, respecteren en accepteren van de 
stemmen van personen met autisme is de sleutel.  

Op de morgen van 28 maart 2019 waren er 4 moeders en wat afmeldingen. Het onderwerp 
was: “is autisme erfelijk”, op deze vraag zeiden de moeders meteen volmondig: JA! Je krijgt 
dat niet op latere leeftijd, maar er zijn, ook achteraf, al veel “tekenen”/ aanwijzingen dat er 
iets met het kind aan de hand is. Zoiets is ook niet “aangeleerd of opgelegd” door de ouders, 
dat zit echt in het kind zelf. Daarom kwamen we meteen op allerlei situaties omdat dit 
zoveel herkenning gaf! Maar ook kwamen we met elkaar terecht op wijsheid in dit alles, dat 
is zo ontzettend nodig in onze gezinnen!  

De koffieochtend van 27 juni 2019 stond in het teken van de ‘High tea’. Het was een 
ontspannen moment met elkaar waarin gesprekstof genoeg was. Het is goed om zo het 
seizoen af te sluiten. 

Tijdens het voorbereiden van de koffieochtend in september hebben Marieke en Pauline 
gebrainstormd om het bericht in de kerkbode wat te veranderen, dit omdat Pauline ervaren 
heeft dat er mensen zijn die de koffieochtend meer zien voor moeders van kinderen met een 
handicap zoals Joëlle. En we vonden de tekst niet zo aansprekend. Nu hebben we ervan 
gemaakt: …voor moeders van kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben of te 
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maken hebben met een beperking… Bij Marieke thuis, dus ook Pauline haar naam weg 
gelaten. 

Op 26 september 2019, de 37e koffieochtend, zijn we het seizoen gestart met 6 moeders, 
waaronder een moeder die 3 jaar niet in de gelegenheid was om te komen door de 
gezinssituatie en nu weer aanwezig was, hier waren we erg dankbaar voor. Het onderwerp 
was: “het verschil tussen onderprikkeling en overprikkeling”. Zintuiglijke prikkelverwerking 
heeft heel veel invloed op ons leven, terwijl we ons er niet zo van bewust zijn. Toch 
veroorzaakt het bv druk en overprikkeld gedrag of juist onderprikkeld gedrag. Door diverse 
voorbeelden kregen we hier een beter beeld van. Mogelijks is dit een eyeopener voor de 
thuissituatie. 

 

 Besproken punten in vergaderingen: 

- Iedere vergadering bespreken we de contacten die we gehad hebben met mensen 
met een beperking + een aantal gemeenteleden waar vragen/ zorgen over zijn. Als er 
ziekte is kunnen we meeleven, ook worden we regelmatig uitgenodigd op 
verjaardagen. Er is een rooster om een gemeentelid te rijden naar de aangepaste 
catechisatie in Groot- Ammers. Er is een rooster voor een bewoner uit de Haven in 
Nieuw-Lekkerland om op zondagmorgen mee te kunnen naar de kerk. We hebben 
ervaren dat we voortdurend alert moeten blijven al is het maar op kleine dingen en 
dit bespreekbaar maken met onze doelgroep en de mensen die dit betreft. Over het 
algemeen gaat het goed met diegene die een beperking heeft. Al gaat een 
gemeentelid met een beperking wel achteruit met z’n gezondheid, het is moeilijk om 
een bezoek af te spreken, vanuit de werkgroep is er wel telefonisch contact. 

- Iedere vergadering bespreken we de koffieochtend.  

- Als werkgroep hebben we een kerstkaart ontvangen van de landelijke vereniging met 
hierbij het nieuw verschenen boek: ‘Onder de aandacht’ pastoraat aan mensen met 
een beperking geschreven door ds. P. Vernooij e.a. Dit boekje wordt door ons 
gelezen en kan mogelijk gebruikt worden voor een onderwerp met de koffieochtend. 

- In dit jaar zijn er niet veel nieuwe dingen bijgekomen die de aandacht vragen en het 
loopt goed binnen de werkgroep. Met instemming hopen we volgend jaar 2x per jaar 
te vergaderen. Als er dringende dingen zijn laten we dit aan elkaar weten en plannen 
zo nodig een vergadering. 

- Activiteiten van de landelijke vereniging ‘Op weg met de ander’ krijgen aandacht en 
worden zo mogelijk bezocht (in het volgende punt besproken). 
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Landelijke vereniging ‘Op weg met de ander’: 

- In het contactblad van december 2018 van ‘Op weg met de ander’ stond een 
interview over Gijsbert Verhaar: ‘Toch een christelijke school voor Gijsbert’. 

- 7 maart 2019 was er een toerustingsavond voor ouders en begeleiders van mensen 
met een verstandelijke beperking met het thema: ‘Vasthoudend loslaten’, in 
Hardinxveld-Giessendam. Vanuit Nieuw-Lekkerland is hier animo voor geweest. 

- 25 mei 2019 was de jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag, 2 gezinnen uit Nieuw-
Lekkerland zijn geweest. Op deze dag is het nieuwe logo onthult, wat we ook 
doorvoeren binnen onze werkgroep. 

- Aan beide activiteiten is bekendheid gegeven via kerkklokradio en affiches. 

 

Tenslotte: 

Na een aantal jaar in de werkgroep meegedraaid te hebben als diaken gaat Jan-Peter Hak de 
kerkenraad verlaten en zo ook onze werkgroep. Hij draagt zijn werk over aan de nieuwe 
diaken of diegene die de taken van Jan-Peter over neemt. We danken hem hartelijk voor 
alles wat hij voor de werkgroep betekend heeft. We hopen van harte dat Bas Deelen na een 
nieroperatie zijn taken weer op kan pakken binnen de werkgroep na een herstel periode. In 
alles zijn we afhankelijk en mogen we vragen om Zijn trouw en zorg over ons allen. Zo hopen 
we ook het nieuwe jaar in te gaan!                                                                                                                                                                                         

 


