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Op weg met de ander werkgroep Nieuw- Lekkerland 

                                                                                                            

                                                                                                                                      November 2020 

Jaarverslag 2019/2020 

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

Werkgroep:  

Binnen de werkgroep heeft er een wijziging plaatsgevonden i.v.m. een nieuwe diaken. Theo 
Hak heeft de taken van Jan-Peter Hak overgenomen, hierdoor heten we Theo van harte 
welkom binnen de werkgroep en we hopen dat hij zich thuis voelt in dit stukje 
gemeentewerk. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Theo 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 en zover dit mogelijk 
was doordat het jaar 2020 geheel in het teken stond van de coronamaatregelen. 

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: 

- We hebben 2 vergaderingen in een jaar, als er tussentijds dingen zijn hebben we 
contact met elkaar. 

- 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. Doordat we twee maal per jaar vergaderen 
wordt er bij het verslag een actielijst toegevoegd. Dan weet iedereen in een 
oogopslag wat de acties zijn en de taken. 
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- 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. 

- Dit jaar hebben we een geldbedrag ontvangen van de diaconie omdat de kas niet 
meer toereikend was om de onkosten te betalen. 

- Als werkgroep hebben we 3 maart 2020 nog kunnen vergaderen net voordat de 
coronamaatregelen kwamen. Doordat we in oktober niet bij elkaar konden komen is 
er een verslag gemaakt van de periode maart t/m oktober 2020 in overleg met de 
werkgroepsleden, hierin zijn de vaste punten aan de orde gekomen en de dingen die 
bekent waren. 

- We hebben een app groep aangemaakt als werkgroep, zodat we snel contact hebben 
met elkaar om van gedachten te wisselen/ iets te vragen of door te geven. 

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. 

Doordat de koffieochtend in november 2019 niet door kon gaan vanwege een begrafenis en 
er in die tijd ook rouw kwam bij een moeder van de koffieochtend, hebben we op 30 januari 
2020 (38e koffieochtend) het thema behandeld: ‘Gevoelens bij rouwverwerking’ (wat doet 
het met je gezin, kunnen de kinderen ermee omgaan?) Probeer kinderen in de periode van 
ziek zijn goed voor te bereiden (zover als dat in vermogens ligt). Als een geliefde gestorven 
is; laat ze kijken bij de overledene, laat ze vragen stellen, dit kunnen voor hen heel 
praktische vragen zijn: wat zit er onder dat kleed waar de kist op staat? Wie heeft het haar 
zo mooi gekamd?. Een moeder had, heel fijn, een boekje meegenomen. “Pieter heeft 
verdriet”, daarin stonden plaatjes van de kist, de begraafplaats, de begrafenisondernemer, 
iedereen is in het zwart enz. Er is tegenwoordig veel meer openheid gekomen, vergeleken 
met ‘vroeger’ rondom een sterfgeval. Het was een ochtend met een teer en gevoelig thema, 
maar zo waardevol en open. Met 4 moeders kunnen we er weer dankbaar op terug kijken! 
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Op 26 maart 2020 kon de koffieochtend niet doorgaan, toen zaten we in de 1e coronagolf.  
25 juni 2020 stond de high tea gepland, omdat we het toen ook niet verantwoord vonden 
om bij elkaar te komen hebben we bij de moeders een kaart met een presentje gebracht. Dit 
gebaar werd zeer gewaardeerd! 

Heel jammer dat we de moeders al zo lang niet gesproken hebben, zeker in deze tijd had dit 
zo welkom geweest want voor deze doelgroep is het een pittige tijd. Helaas kunnen de 
ochtenden in september en november 2020 ook nog niet doorgaan. 

 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. Alle jarigen zijn bedacht met een kaart. Er is een 
rooster voor een bewoner uit de Haven in Nieuw-Lekkerland om op zondagmorgen 
mee te kunnen naar de kerk (helaas in deze coronatijd gaat dit nu niet, doordat ze in 
de woonvorm heel voorzichtig zijn met activiteiten buiten de deur en de kerkdienst 
nu zelfs afgeschaald is tot 30 personen). Over het algemeen gaat het goed met 
diegene die een beperking heeft. 

- We ervaren dat dit werk heel teer is, soms weten we van gezinnen waar zorgen zijn, 
wat willen we er dan graag voor hen zijn, maar we ervaren dat sommige gezinnen 
hier nog niet aan toe zijn. Binnen de werkgroep houden we aandacht voor deze 
gezinnen. 

- De lijst met namen van mensen met een beperking in onze gemeente is bijgewerkt. 

- Dit jaar zijn er ernstige dingen gebeurd. Twee gemeenteleden met een beperking zijn 
overleden. Door een ernstige beperking op jonge leeftijd overleden in het ziekenhuis 
en na een kort ziekbed onverwachts op 45 jarige leeftijd.  Het contact vanuit de 
werkgroep wat er was blijft doorgaan met gezin en moeder zolang gewenst is.  

- Doordat de zorg thuis te zwaar werd voor een gemeentelid met een beperking, is er 
een plaats voor hem gekomen in een woonvorm. Het mag goed gaan met hem, voor 
degene die hem thuis verzorgd hebben is de lege plaats groot. 

- Vanuit onze werkgroep hebben alle mensen met een beperking in onze gemeente 
een kaart gekregen, als blijk van medeleven in deze coronatijd. Hier hebben we 
positieve reacties op gehad. 

- In de coronatijd is er regelmatig telefonische of app contact geweest, als het niet 
mogelijk was om een bezoek te brengen. 

- Iedere vergadering bespreken we de koffieochtend.  
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- Als werkgroep hebben we een kerstkaart ontvangen van de landelijke vereniging met 
hierbij het boek ‘eenvoudige Bijbelstudie, Geloofsgetuigen’. Het boek is onder de 
aandacht gebracht bij de ZML catecheet om te gebruiken bij deze doelgroep. 

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

Landelijke vereniging ‘Op weg met de ander’: 

- In het contactblad van december 2019 van ‘Op weg met de ander’ stond een 
interview over onze werkgroep: ‘Op weg met de ander in het klein’. Met dit artikel 
willen we meer bekendheid geven waarom het zo belangrijk is voor een kerkelijke 
gemeente om een contactpersoon of werkgroep te hebben voor mensen met een 
beperking in de eigen gemeente. We hopen dat dit een stimulans is voor de 
kerkelijke gemeentes om ook een contactpersoon of werkgroep op te starten als dit 
er nog niet is. 

- Met goedkeuring van de landelijke vereniging is het artikel als PDF bestand 
doorgestuurd naar de kerkelijke gemeentes in de regio. Mooi dat de vereniging zo 
bekendheid heeft gehad en we hopen dat er niemand met een beperking vergeten 
wordt! 

- Jenneke Wolvers heeft input gegeven aan ons over thema’s om te bespreken op een 
koffieochtend, hier hadden we om gevraagd anders blijf je soms zo in het zelfde 
kringetje draaien. 

- Helaas is de thema avond “Media opvoeding met vallen en opstaan” in Hardinxveld 
op 6 februari 2020 niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. 

- Door de coronamaatregelen kunnen de meeste activiteiten niet doorgaan en worden 
verzet. 

- De familie-ontmoetingsdag is verplaatst naar 29 mei 2021. 

Tenslotte: 

Doordat we nu minder bij elkaar geweest zijn door de coronamaatregelen hoop ik dat we 
geen dingen misgelopen zijn of niet opgemerkt hebben. Maar we voelen allemaal dat we 
zeker mee willen en zullen leven met onze mensen met een beperking en die bij hen horen! 

Onze gedachten zijn bij Ada Stam, nu ik dit schrijft is haar situatie zorgelijk, ze is opgenomen 
op de IC met het coronavirus. We staan biddend om haar heen, haar man, kinderen, 
kleinkinderen en familie. 

“Heer, verander mijn zorgen in rust en mijn angst in vertrouwen” 


