
Er zijn gezinnen in uw kerkelijke gemeente waar 
de opvoeding van kinderen niet vanzelf gaat. Er 
zijn ook kinderen met leer- en gedragsproblemen 
of met een verstandelijke beperking, waarvan de 
opvoeding niet eenvoudig is. Deze gezinnen zijn 
geholpen met betrokkenheid vanuit de gemeente. 
Vaak hebben moeders, maar ook vaders, behoefte 
aan lotgenotencontact.

Paulien Heuvelman en Marieke Dannenberg uit 
Nieuw-Lekkerland hebben al een paar jaar ervaring 
en vertellen u graag iets over de moederochtenden. 
“Wij zijn in 2012 vanuit de plaatselijke werkgroep 
van Op weg met de ander gestart met moederoch-
tenden. Ons doel is een stukje lotgenotencontact te 
organiseren voor moeders van kinderen die extra 
zorg en aandacht nodig hebben.”

Wat wordt er op een koffieochtend gedaan?
Pauline: ”Wij starten altijd met Bijbellezen en ge-
bed. Daarna leiden we kort het thema in om dan 
met elkaar in gesprek te komen. Wij hebben een 
keer het thema ‘De plaats van het kind in de ker-
kelijke gemeente’ besproken. Het is een Bijbelse 
opdracht: je zorgt voor elkaar. Het klinkt zo van-
zelfsprekend om voor elkaar te zorgen, maar er is 
wel kennis en kunde voor nodig.” Marieke vult aan: 
“Zeker voor onze kinderen. Hoe is dat in de kerke-
lijke gemeente? We dachten na over of we als moe-
ders (en als gezin) onze situatie naar buiten durven 
en willen brengen, ook naar de kerkenraad. Wat 
kan een gemeente voor deze gezinnen doen? We 
denken aan het gebed, het bieden van (praktische) 
hulp en toch ook een luisterend oor. Ook is bespro-
ken hoe de kinderen de kerkdienst ervaren, hierbij 
denkend aan de vele prikkels.”

Gespreksgroep organiseren
Regelmatig krijgt Op weg met de ander de vraag 

of wij een gespreksgroep hebben in bijvoorbeeld 
de regio Gouda/Stolwijk en ook in de regio Almere/
Lelystad hebben we deze vraag gekregen. Daarom 
zoeken wij vrouwen die ongeveer vijf keer per jaar 
een moederochtend/-avond willen organiseren en 
een luisterend oor kunnen bieden.

Wat verwachten wij van u?
- Een warm hart voor moeders die extra zorg en 

aandacht nodig hebben.
- Zoek iemand die u hierbij wil helpen.
- Inventariseer of er moeders zijn die hier behoef-

te aan hebben.
- Prik een datum en een begin- en eindtijd.
- Inventariseer op de gezamenlijk moedermorgen 

of er behoefte is aan regelmatiger lotgenoten-
contact.

- Vraag wie zijn huiskamer hiervoor beschikbaar 
wil stellen, rouleer daarbij.

- Wissel emailadressen uit.
- Maak het groepje niet te groot.

Mogelijke onderwerpen?
- Hoe houd ik het gezellig in mijn gezin?
- Boekbespreking
- Ontwikkeling van het persoonlijk geloofsleven 

n.a.v. de brochure ‘Autisme thuis’, een uitgave 
van Platform Autisme in de kerk.

- Hoe leer je als ouder de beperking van je kind te 
accepteren?

Plaatselijke gespreksgroepen

www.opwegmetdeander.nl

Misschien kunt u iemand vinden in uw ge-
meente die dit samen met u op wil zetten?
Wij kunnen u helpen met de opstart! 

Mail of bel gerust voor informatie naar 
info@opwegmetdeander.nl of 06-28467419.


