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V a n  d e  r e d a c t i e

Feest bij Op weg 
met de ander 
Feest vier je in de regel niet alleen, maar 
samen. Zo ook ons jubileum. Wat was 
het een feest toen ik op maandagmorgen 
15 maart de brievenbus opende en zo 
veel felicitatiekaarten zag! En toen ’s middags nog een 
megabos bloemen werd bezorgd, begon de feeststem-
ming er helemaal in te komen. Wat ontzettend mooi om 
te lezen dat de bewoners van de woonvoorzieningen, 
Het Tuinhuis, De Regenboog, De Handpalm, De Kievit, 
Tricolore, De Haar en BenThuis zo blij met hun woon-
plek zijn! Een bewoonster schreef in een brief aan ons: 
“Dat we in een christelijk huis mogen wonen, dat we 
met elkaar over de Heere God mogen spreken.”

Wat ben ik dankbaar dat dit de vrucht van ons werk mag 
zijn. Al die vergaderingen, ook die van mijn voorgan-
gers, waren niet tevergeefs. God heeft het gezegend. 
Dat geeft moed om door te gaan. Al zie ik leeuwen en 
beren op de weg. Denkend aan de uitwerking van de 
Wet zorg en dwang en de daarachterliggende gedachte 
dat de autonome mens zelf zijn keuzes bepaalt…

Maar de briefschrijfster wijst vertrouwend omhoog als 
zij schrijft: “Hij zorgt alle dagen van ons leven voor ons.” 
Dat deed Hij bij de start van de vereniging. Toen initia-
tiefneemster Harkema, moeder van onze oud-voorzit-
ter ds. H. Harkema, als presidente van de Hervormde 
Vrouwenbond, vakantieweken ging organiseren en haar 
zoon Harke hierbij betrok. Zij liet zich inspireren door de 
gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Ds. Harkema 
liet zich vervolgens inspireren door de bezoekers van de 
vakantieweken, die behoefte hadden aan belangenbe-
hartiging en ontmoeting.

Omzien naar de ander is een Bijbelse opdracht. In Mat. 
25:40 staat: “Ik zeg u: voor zover u dit voor een van 
deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat 
voor Mij gedaan.” Wat mooi dat de briefschrijfster ons 
tot slot toewenst: “Ik wil jullie kracht en sterkte wensen. 
Bij alles wat jullie voor ons doen. Ga met God en Hij zal 
met jullie zijn.” Bemoedigd gaan wij verder met Op weg 
met de ander. ▲

Jenneke Wolvers-ten Hove

Foto voorpagina: Gijsbert Wolvers



4  Bijbelstudie
  Vrouw, zie, uw zoon. Zie, uw moeder

6  Reportage
  Adriënne heeft eigen huisje

10  Interview
  Eerste stafmedewerker, Marjan Rietveld

12  Geschiedenis
  Een kleine, maar niet onbelangrijke speler

17  Pictoverhaal
  Op weg met de ander viert jubileum

18  Gedicht dichterbij
  Wat leren onderweg 

20  Medisch-praktisch
  Hoop voor ME-patiënten

23  Mijn hobby
  Vanuit de rolstoel de lucht in

25  Opinie
  ”Verrekening” als arbeidsbeperking

27  Van de penningmeester
  Op weg met de ander trakteert

28  Agenda

6

10

12

23

20

OP WEG    3  



B i j b e l s t u d i e  

Meer dan 100
E-nummervrije 

recepten

Meer dan 100
e-nummer vrije 

recepten

Meer dan 100
e-nummer vrije 

recepten

Meer dan 100
e-nummer vrije 

recepten



Vrouw, zie, uw zoon (…)  
Zie, uw moeder 
  LEZEN JOHANNES 19:25-27

De woorden van deze Bijbelstudie schrijf ik bij het aanbreken van de Stille Week. Vandaar dat we samen 
ons oor te luisteren leggen op Golgotha. Het kán haast niet mooier in dit jubileumnummer van Op 
Weg. Terug naar de bron, “waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt.” De bron, voor 
alle 52 weken van het jaar. 
Johannes schildert. De Heiland hangt de schuld der wereld te verzoenen. Als grote Hogepriester draagt 
Hij heel de kerk der eeuwen op Zijn hart. Tegelijk ziet Hij de enkeling. Zojuist had Hij een woord voor 
die biddende moordenaar. Nu voor Zijn bloedeigen moeder. 
Wat heeft zij veel meegemaakt met haar Kind! Om Jezus moest zij hoogzwanger op reis naar Beth-
lehem. En vanwege Hem vlucht zij niet veel later halsoverkop naar Egypte. Toen Hij als 12-jarige jongen 
zoek was in Jeruzalem, zal ze doodsangsten hebben uitgestaan. Nu staat ze aan Zijn ‘sterfbed’. Een 
zwaard gaat door haar ziel. Een dieptepunt. 
En tegelijk het hoogtepunt! Maria moet haar Zoon afstaan aan de dood, maar krijgt er een Zaligma-
ker voor terug! Want Jezus hangt er ook voor haar! In de moederschoot moest Jezus het hebben van 
Maria’s bloed. Nu moet Maria het hebben van Jézus’ bloed. En anders dan de bloedband, is de geloofs-
band er een die nooit breekt. 
Maar op Golgotha komt ook mijn naaste in beeld. Het kruis heeft niet slechts een verticale balk; ook 
een horizontale. En die zitten aan elkaar vast. Prachtige symboliek voor het leven van het geloof. In de 
woorden van het Avondmaalsformulier: “Allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, 
zullen door broederlijke en zusterlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, Die ons 
tevoren zó uitnemend heeft liefgehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan 
elkaar bewijzen.”
Zo worden ze aan de voet van het kruis aan elkaar verbonden: een gebroken vrouw en een liefhebben-
de discipel. Straks gaan ze op weg met elkaar, met de kruisheuvel als vertrekpunt. 
Op Golgotha leer ik kijken met ogen van de Heiland. Met speciale aandacht voor dat wat kwetsbaar en 
hulpbehoevend is. Onze individualistisch ingestelde maatschappij kijkt er nogal eens langs heen. Maar 
Zijn oog slaat hen in liefde gade die het menselijkerwijs gesproken alleen niet meer redden. “Zie!” Kijk 
eens om je heen. Zie, uw moeder, uw broeder, uw zuster. Zie uw zoon, uw dochter. Let op elkaar. Houd 
je ogen open. Wie leeft van Jezus’ bloed, vindt mensen op zijn weg om mee op weg te gaan.
Trouwens, wat een eer: Johannes mag de plek van Jezus innemen. Dat is diep! Nu Hij is teruggegaan 
naar de hemel, een christus te mogen zijn voor de ander! In de woorden van Paulus: “Wees dan navol-
gers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en 
Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor 
God.” Levend van het werk van de Ander, op weg met de ander. ▲

Waar liefde woont, gebied de HEER’ de zegen
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen.,
En ’t leven tot in eeuwigheid!

Ds. H. J. T. Lubbers, hervormd predikant te Woudenberg

 

  GESPREKSVRAGEN

1. Welk appèl doet dit kruiswoord op u persoonlijk?   
2.  “Johannes mag de plek van Jezus innemen.” Hoe motiveert deze diepe gedachte u in de omgang 

met de ander?
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R e p o r t a g e

”DIT
    is mijn

   
thuis”

Elspeet realiseert woonvoorziening in coronatijd
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Het is half zes in de namiddag. Adriënne de Jong 

(26) stofzuigt haar slaapkamer en keuken in haar 

huisje in de Groenhof in Elspeet. Ze moet vaart ma-

ken, want om half zeven komt Lisanne haar helpen 

bij het opnieuw inladen van de wasmachine, en 

later die avond komt haar moeder met een vriendin 

op visite.

Ondertussen schilt Anja (58) de aardappels in de gemeen-
schappelijke ruimte van de Groenhof, onder toeziend oog 
van begeleidster Lisanne.
Sinds januari wonen twaalf mensen met een licht ver-
standelijke beperking of psychiatrische problematiek in 
evenzoveel huizen van de Groenhof. Dat is een ouderi-
nitiatief van de Oranjehof in Elspeet, een centrum voor 
seniorenzorg in de Veluwse plaats. “Al bij mijn aanstelling 
in 2008 als directeur van de Oranjehof werd mij gevraagd 
of ik affiniteit had met deze doelgroep: mensen met een 
verstandelijke beperking”, vertelt Cokky de Visser (65). “En 
die heb ik zeker.”

Vanaf 2010 organiseert Cokky avonden waarop Elspeter 
ouders met een kind met een verstandelijke beperking 
worden gepolst. Of zij interesse hebben voor een woon-
voorziening voor hun kind. Adriënne’s vader, Anco de 
Jong (48), heeft dat wel. “Adriënne was toen 16 jaar. Niet 
dat er sprake van was dat zij toen al uit huis zou gaan, 
maar dit soort trajecten duren meestal nogal lang.”
Anco raakt bij het initiatief betrokken. Samen met Cokky 

de Visser en enkele andere ouders bezoekt hij twee gere-
aliseerde woongroepen voor mensen met een verstande-
lijke beperking: Het Arendsnest in Oosterwolde en Onder 
de Vleugels in Zwartebroek, beide in Gelderland. “Mooie 
voorzieningen, waar iedere bewoner een eigen kamer 
heeft. En, heel belangrijk, de medewerkers dezelfde chris-
telijke identiteit hebben als de bewoners.”
Dat laatste telt in Elspeet zwaar. De Oranjehof wordt 
gedragen door de vijf reformatorische kerken die het 
Veluwse dorp rijk is en zijn identiteit duidelijk stempelen: 
(hersteld) hervormd en (oud) gereformeerde gemeente (in 
Nederland).

SCHEIDING WONEN-ZORG
De ideeën krijgen langzaam gestalte. Er wordt gemikt op 
twaalf plaatsen. De meeste ouders, onder wie Anco de 
Jong, gaan eerst uit van een voorziening met 24-uurszorg 
voor hun kind. Anco: “Maar de wetgeving ging verder, en 
zorgde voor scheiding tussen wonen en zorg.”
Met het ”wonen” stemt uiteindelijk woningcorporatie Om-
nia in. Die bouwt ook een dependance van het ▲   
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naast de Groenhof gelegen verpleeghuis Norschoten. 
Door de toegenomen duurzaamheidseisen worden de 
woning zonder gasleiding, maar met zonnepanelen op-
geleverd.
Voor de zorg is de zoektocht moeizamer. Cokky: “Het 
werd een steeds grotere uitdaging om een kleine zorglo-
catie te realiseren.” Eerst wordt zorgverlener ’s Heeren 
Loo benaderd voor een 24 uurszorg instelling. Die sa-
menwerking stopt. Cokky: “Financieel was het voor deze 
instelling te ingewikkeld, omdat ze de schaalgrootte van 
twaalf te klein vonden.”

De initiatiefnemers zien zich genoodzaakt om niet meer 
aan een complete, intramurale instelling te werken, maar 
aan twaalf kleine woningen met zelfstandige bewo-
ners. Anco: “Dat was een grote wijziging. Adriënne ging 
weleens in De Klokkenberg in Nunspeet logeren, maar 
nu zou ze een eigen huisje krijgen, met huurcontract. 
Zou ze dat aankunnen? Dat was een heel proces voor de 
bewoners…” “…voor ons allemaal”, zegt Cokky. “Dé grote 
uitdaging is dat iedereen zijn eigen voordeur heeft. Als 
er iemand met kwade bedoelingen komt, hoe zit het dan 
met de veiligheid. En dan zit je nog met het feit dat er 
mannen en vrouwen vlak bij elkaar wonen.”

IDENTITEITSREGELS
Van meet af aan is de vereniging Op weg met de ander 
bij het Elspeetse ouderinitiatief betrokken. Zowel Anco 
als Cokky toont zich zeer dankbaar voor deze, de laatste 
twee jaar zeer intensieve inzet van de stafmedewerker. 
Anco: “Ik ben heel blij met deze hulp. In oktober vorig 
jaar hebben we een stichting opgericht, met ouders in 
het bestuur. Wij zijn een klein ouderinitiatief en worstel-
den met de opstelling van de identiteitsregels. Maar Op 
weg met de ander heeft daarbij goed geholpen en stelde 
duidelijk: Volgens de Wet zorg en dwang bepaalt de be-
woner achter de voordeur de eigen regels, maar aan het 
personeel kun je wél identiteitseisen stellen. Bijvoorbeeld 
dat ze uit de Bijbel lezen bij het eten en een christelijke 
sfeer creëren, zeker op zondag.”
Begin 2020 start de bouw en op 16 september worden 
de sleutels aan de eerste bewoners overhandigd. “Super-
snel”, zegt Cokky daarover. “Wat een mooie bijeenkomst 
was dat toen de bewoners hun huisje uitkozen. De man-
nen gingen voor de huizen met de grote tuinen, de vrou-
wen voor de woningen met de kleine tuinen.” Anco: “Het 
is toch een unicum dat je gewoon mag kiezen wie je buur 
wordt? Adriënne’s vriendinnetje van de Obadjaschool is 
nu haar buurvrouw.”

De beoogde zorgverlener, Philadelphia, valt in een laat 
stadium af. Daardoor zijn er najaar 2020 wel woningen, 
maar is er geen zorg. Uiteindelijk komen de initiatiefne-
mers weer bij ’s Heeren Loo uit. Anco: “We hebben een 
fijne samenwerking met hen. Samen hebben we veel sol-
licitatiegesprekken gevoerd; ’s Heeren Loo ging over de 
kwaliteit, kennis en kunde van de kandidaten, Cokky, Jen-

neke van Op weg met de ander en ik over de identiteit. 
Mooie gesprekken. Ik wil benadrukken dat ook hier de 
inbreng van Op weg met de ander heel waardevol was.”

LEIDING
Omdat de tijd te kort is om werkers van ’s Heeren Loo 
in te zetten, moet de Groenhof nog even een beroep 
doen op het reformatorische uitzendbureau Sorgh, die 
de interim-klus binnen een week kan oppakken. Cokky: 
“In het hele traject, maar zeker ook hierin hebben we de 
leiding van de Heere ervaren. Ouders zeiden ook dat ze 
altijd voor het ontstaan van de Groenhof hebben gebe-
den.” Anco: “We zijn dankbaar dat we in korte periode 
een team hebben kunnen samenstellen, en dat in een tijd 
waarin de reformatorische instellingen een tekort aan 
personeel hebben.”
Per januari dit jaar betrekken de twaalf bewoners, varië-
rend van begin 20 tot 60 jaar, hun woningen. Vanwege de 
coronabeperkingen blijft een feestelijke opening achter-
wege. Overdag werken de bewoners of hebben ze dag-
besteding. Op werkdagen is dan ook ’s ochtends van 7.00 
tot 10.00 uur en van 15.00 tot 23.00 uur een medewerker 
aanwezig, op zaterdag en zondag de hele dag. Per 1 april 
is de zorg uitgebreid met een slaapwacht.

Anco de Jong (l.) en Cokky de Visser voor de dit jaar gerealiseerde Groenhof in Elspeet.
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Van de twaalf bewoners komen er vier uit Elspeet, en 
acht van buiten het dorp. Cokky: “Die komen heel bewust 
vanwege de identiteit hierheen.” Inmiddels staat er al zes 
mensen op de wachtlijst. Cokky: “Er is in Elspeet ook een 
aantal ouders met oudere kinderen die een beperking 
hebben. De Groenhof komt altijd vol. Alleen, Elspeters 
moeten even wennen.”
De meeste bewoners wonen voor het eerst op zichzelf. 
Spannend, vindt vader Anco. “Nog niet iedereen kent 
elkaar. Maar er zijn geen nare dingen gebeurd.” Verde-
re plannen zijn het opzetten van een veranda in de tuin 
daarvan, de inrichting van de andere tuinen en de verdere 
inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. “Voor dat 
laatste zoeken we nog fondsen.”
De keuken van de gemeenschapsruimte is betaald door 
de Stichting Vrienden van Oranjehof, vertelt Anco. “Het is 
echt een project van de Elspeetse gemeenschap.”

FRUITBOMEN
Bijzonder is dat het project in coronatijd is gerealiseerd, 
zegt Cokky. Dat brengt overigens wel beperkingen met 
zich mee. In de gemeenschapsruimte mogen maar drie 
mensen met elkaar eten: één begeleidster en twee bewo-
ners. Van gezamenlijke spelletjesavonden is dus nog geen 

sprake. Cokky: “De familie moet als het ware een gezin 
gaan vormen. Maar het komt er niet van.” Contact is er 
wel. Zo eet Adriënne in haar eigen huis, samen met haar 
buurvrouw-vriendin.

Aan de voorkant van de twee rijen huizen gaat nog het 
nodige veranderen. Anco: “Er gaan fruitbomen groei-
en, er moet nog een dierenweide komen en er is al een 
speelhof. Tijdens speeltijd is het er druk. Kinderen trokken 
weleens belletje; dan kwamen sommige bewoners boos 
naar buiten. Toen hebben we de buurtpreventie inge-
schakeld.  De bewoners maakten kennis met de mensen 
daarvan en kunnen hen via de preventie-app bereiken. Ze 
zijn er zo.”
Met de realisering van de Groenhof is Elspeet een voorlo-
per geworden van het idee van de zorgzone, stelt Cokky. 
“Naast de 45 aanleunwoningen van de Oranjehof staan 
het verpleeghuis Norschoten én de Groenhof. Allemaal 
dicht bij elkaar. Als de bewoners van de Groenhof ouder 
worden, kunnen ze er blijven wonen en begeleiding krij-
gen vanuit de Oranjehof of Norschoten. Het is bijzonder 
dat er in een dorp met 4600 mensen zo veel zorg is. Dat 
komt door de gemeente Nunspeet, de ondernemersgeest 
van Elspeet, een ondernemende stichting, maar ook door 
wat een 90-jarige zei: ‘Weet dat wij ervoor bidden.’ Er is 
hier een biddende gemeenschap.”

STRIJKPLANK
In december ging Adriënne al een paar nachten proefsla-
pen in haar woning. Sinds 4 januari woont zij er begeleid 
zelfstandig. Anco merkt inmiddels dat ze steeds zelfstan-
diger wordt. “Dan appt Adriënne naar de begeleiding: “Ik 
ben met was bezig, kun je me even helpen?” De zelfstan-
digheid heeft ook een keerzijde. “Je kunt er als ouder niet 
zomaar binnenlopen. Dat vind ik een ingewikkelde.”

Adriënne laat haar woning zien: een kleine woonkamer, 
aangrenzende keuken, slaapkamer en een grote boven-
verdieping. Boven staat de strijkplank. “Heb je er zin in 
om zelf te gaan strijken? ”, vraagt Anco. “Jawel.” Maar nu 
wil ze vaart maken. “Ik moet het nog netjes maken”, zegt 
ze tegen haar vader. “Waar is nu je thuis?”, vraagt deze 
nog even. “Hier of aan de Uddelerweg?” Adriënne, beslist: 
“Dit is mijn thuis.”

Groen is de hof voor de Groenhof nog niet. Op de kale 
vlakte staat een voetbalkooi, waar een zestal kinderen 
speelt en ruziet. Bij een woning op de ‘mannenvleugel’ 
wordt een patatmaaltijd bezorgd.
De buurtpreventie werkt. Een buurman die een tijdje een 
fotograaf richting kinderen en de woonvoorziening ob-
serveerde, komt aanslenteren. “Zo, aan het fotograferen?” 
Na uitleg over het doel, illustraties voor een artikel over 
de Groenhof, biedt hij aan om vanuit zijn zolderkamer 
overzichtsfoto’s te maken. Dát is Elspeet!  ▲

tekst en foto’s Gijsbert Wolvers

Anco de Jong (l.) en Cokky de Visser voor de dit jaar gerealiseerde Groenhof in Elspeet.
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I n t e r v i e w

Op weg met de ander werd in 1981 
opgericht. Drie jaar later volgde de 
aanstelling van de eerste stafmede-
werker, Marjan de Kluijver. “Die werd 
bekostigd uit de actie ”Twee pen-
ningen”, die samen werd gehouden 
met Stichting Hulp Oost-Europa.” De 
HOE zamelde geld in voor een auto 
voor een gehandicapte christenarts in 
Hongarije, Klara Kaiser. Op weg met 
de ander gebruikte dit voor een vaste 
medewerker. De naam ”Twee pennin-
gen” was gekozen vanuit de Gelijkenis 
van de Barmhartige Samaritaan, die 
twee penningen vooruitbetaalde voor 
de zorg van de gewonde man.

Waarom solliciteerde je bij Op weg 
met de ander?
“Het werk van de vereniging paste 
goed bij mij: omzien naar de mede-
mens met een beperking. Daarbij ben 
ik altijd gebleven: eerst als stafmede-
werker, toen als bestuurslid. En nog 
altijd ben ik betrokken bij het orga-
niseren van een regionale kring voor 
lotgenotencontact van moeders met 
een gehandicapt kind en bezoek ik 
mensen uit mijn kerkelijke gemeen-
te in Papendrecht die hulp nodig 
hebben.

Ik zag in 1984 de advertentie staan, 
was toen 26 en had trouwplannen. Ei-
genlijk kwam deze baan iets te vroeg 
en was 20 uur een beetje weinig. 
Toch solliciteerde ik. Ik vond het mooi 
om gemeenteleden te betrekken bij 
mensen met beperkingen. Ik was 
al betrokken bij de vakantieweken 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking van de Hervormde Vrou-
wenbond. Daardoor begreep ik welke 
dingen er voor mensen met een 
lichamelijke beperking lastig waren in 
de kerkelijke gemeenten.
De eerste vraag die ik mij stelde, was: 
‘Hoe kan ik een kerkelijke gemeente 
hiermee dienen?’ Ik vond het ontzet-
tend mooi dat een vereniging zich 
hiervoor wilde inzetten en daarvoor 
iemand een aantal uren aan het werk 
zette. Dit werk was mij op het hart 
geschreven. Ik ben niet voor een 
vrouwelijke diaken, maar ik was het 
wel min of meer. Maar dan in dienst 
van de vereniging.”

Aanstelling eerste stafmedewerker 
(1984) werd bekostigd met actie

Huidig stafmedewerker Jenneke Wolvers praat met de eerste 

stafmedewerker, Marjan Rietveld-de Kluijver (63), over haar werk 

bij de vereniging en niet-aflatende betrokkenheid bij mensen met 

een beperking en hun familie.

Als een vrouwelijke
diaken



goed, want God is goed.’ Dit zinnetje 
raak ik niet kwijt.”

Je bent ook al jaren actief voor 
de moederkring in Papendrecht. 
Waarom?
“Onze wijkpredikant zei: Waarom 
doen jullie niets voor gezinnen waar 
een beperking is? In 2000 zijn wij hier-
mee in Papendrecht begonnen. Later 
is dit tot een regionale Op weg met de 
ander-kring uitgegroeid. Moeders van 
kinderen met een beperking bespre-
ken allerlei onderwerpen met elkaar: 
over aanpassingen in huis, een aange-
paste badkamer, maar ook aangepaste 
kleding. We beginnen met Bijbellezen 
en gebed en is veel aandacht voor hun 
persoonlijke omstandigheden.

Ik vind het rijk dat ik met mensen mag 
meelopen. Tijdens mijn bezoekwerk 
blijkt dat het met de gezondheid van 
de mensen die ik bezoek niet om-
hooggaat, maar meestal met stapjes 
naar beneden. De kerkelijke gemeente 
zou een kerkenraadslid voor deze 
doelgroep moeten aanstellen. In 
Papendrecht is een contactdiaken, die 
mensen stimuleert om een hulpvraag 
te stellen.”

De vereniging bestaat inmiddels 
40 jaar. Wat wil je de vereniging 
meegeven?
“Er is nu veel voor de doelgroep 
geregeld, met dank aan de overheid. 
Gebouwen zijn aangepast, er is een 
pgb. Aan de andere kant zit daaraan 
het risico dat gemeenteleden hierdoor 
minder betrokken raken op de men-
sen met een beperking.
Ik merk dat jij een persoonlijke band 
met mensen hebt en dat je een tijdje 
met hen meeloopt: zoekt naar een 
passende school, of helpt bij een pgb. 
Dat je geloof en je professionaliteit 
verweven zijn, dat vind ik mooi. Dat is 
ook de kracht van onze vereniging.
Als wens geef ik mee dat de kerkelijke 
gemeente zich bewust blijft van de 
mensen met een beperking, vooral 
met degene die het niet alleen redt. 
Omzien naar die ander blijft ook in 
2021 noodzakelijk.”  ▲

Jenneke Wolvers-ten Hove

Hoe ging je van start?
“Alle spullen lagen bij de bestuurs-
leden thuis. Daarom ben ik eerst 
een dag bij ds. H. Harkema thuis 
geweest, in Onstwedde, om het 
beschikbare materiaal in te zien. Hij 
was enorm bevlogen. We spraken 
over de taakverdeling tussen het 
bestuur en de stafmedewerker en de 
contacten met andere organisaties, 
bijvoorbeeld Helpende Handen.
In het begin was het zoeken om het 
werk vorm te geven. We hadden 
geen kantoor. Ik werkte vanuit huis: 
eerst vanuit mijn ouderlijk huis in 
Bergambacht, later vanuit Papend-
recht.”

Welke taken pakte je als eerste op?
“In het begin richtte ik mij vooral 
op het bezoeken van kerkenraden, 
vrouwenverenigingen en gemeen-
teavonden. Daarbij vertelde ik over 
de missie van Op weg met de ander: 
Hoe integreren we mensen met een 
beperking in de kerkelijke gemeen-
te? Soms reageerden de mensen: 
“Oh, die zijn hier niet.” Dan vroeg 
ik: ‘Zijn ze er echt niet of zijn ze niet 
bekend bij u? Kunnen ze het gebouw 
wel binnenkomen? Kunnen ze deel-
nemen aan activiteiten?’
Er kwamen vragen op mij af als: Hoe 
kan de vereniging kerken begeleiden 
zodat hun gebouwen toegankelijker 
worden? Hoe kun je ervoor zorgen 
dat kerkmensen voor de medemens 
met een beperking gaan openstaan? 
Op welke manier kan ik de gemeente 
handvatten geven om hen erbij te 
betrekken?

Veertig jaar geleden waren de mees-
te kerken nog niet rolstoeltoegan-
kelijk. Rolstoelers konden vaak niet 
eens een kerk binnenkomen. Tij-
dens mijn bezoeken nam ik zelf een 
rolstoel mee en ging dan met een 
aantal mensen het gebouw door. Het 
maakte inzichtelijk waar de knelpun-
ten lagen. Concreet zagen ze: ‘Oh, 
dat trapje belemmert!’ Of: ‘Hoe steil 
is die oprit!’”

Je richtte je eerst op mensen met 
een lichamelijke beperking?
“Je kunt niet alles tegelijk aanpak-

ken, adviseerde toenmalig bestuurs-
lid Jannie van der Knijff, die zelf in 
een rolstoel zat. Zij vocht ervoor 
dat de lichamelijke en verstandelijke 
beperking niet door elkaar liepen. 
Ze zei: ‘We worden zo vaak door 
elkaar gehaald. Als we toch niet alles 
kunnen aanpakken, kun je je beter 
op één doelgroep richten. Want voor 
de lichamelijk beperkten is er nog 
weinig aandacht.’”
Eens in de twee maanden had ik een 
gesprek met ds. Harkema en met 
Jannie. Dan bespraken we wat we 
moesten gaan doen. Ik heb dit werk 
tweeëneenhalf jaar gedaan en ben 
als bestuurslid gebleven.
Ik herinner mij nog jaarvergaderin-
gen met meer dan honderd mensen. 

Het waren gewoon ontmoetings-
dagen met een ochtend en een 
middagprogramma. Daar kwamen 
ook mensen die de vakantieweken 
bezochten. De betrokkenheid was 
groot. Vaak kwamen na een referaat 
vragen of reacties. Zo van: ‘U zegt 
dit allemaal wel, maar u moet eens 
in onze gemeente komen.’ Of er 
kwamen vragen of wij wilden mee-
denken. Hieruit kwam ook weer werk 
voort.”

Is er een gebeurtenis waaraan je 
weleens terugdenkt?
“Ik had contact met een vrouw van 
mijn leeftijd die heel verzorgingsaf-
hankelijk was. Ze schreef mij weleens 
een brief. Ze begon met: ‘Hoe gaat 
het met jou? Met mij gaat het goed, 
want God is goed.’ Ik leerde van dit 
soort mensen. Geluk is niet afhanke-
lijk van voorspoed en van alle mee-
vallers, maar is afhankelijk van de 
overgave aan God. ‘Met mij gaat het 

“Omzien naar die 
ander blijft
ook in 2021 
noodzakelijk”
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G e s c h i e d e n i s

Als de 40-jarige geschiedenis van 

Op weg met de ander iets duidelijk 

maakt, is het wel dat de integratie 

van de mens met een beperking in 

kerk en maatschappij is verbeterd. 

Wat de hervormd-gereformeerde 

wereld betreft, is dat zeker ook te 

danken aan deze vereniging. Een 

vogelvlucht door de veertig jaar 

van een bescheiden speler in het 

gehandicaptenwereldje.

Op weg met de ander zag op 14 
maart 1981 het levenslicht. Feitelijk 
sproot de vereniging voort uit de 
vakantieweken die de Hervormde 
Vrouwenbond sinds 1975 organiseer-
de voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Bestuurslid A. M. Harke-
ma-Visch stimuleerde ds. Harke Har-
kema jr. mee te gaan. “Mijn moeder 
zei altijd: Harrie heeft een groot hart”, 
vertelde hij in 2011 in het RD. De vonk 
sloeg naar de doelgroep over. Ds. 
Harkema doordacht daarna de vraag 
“of de kerk wel goed bezig is als ze 
alleen vakantieweken organiseert 
– wat niet eens een voor de hand 
liggende taak van een vrouwenbond 

is”, stelde hij in 2010 in de Waarheids-
vriend.

Een en ander leidde tot de oprichting 
van de vereniging. Het eerste be-
stuur toont een sterke band met de 
hervormd-gereformeerde vrouwen-
bond. Hoofdbestuursleden hiervan, 
naast mevrouw Harkema, namen ook 
de vrouwenbondspresidente A. C 
Meijwaard-Fuite en predikantsvrouw 
M. J. Stoutjesdijk-van Driel zitting in 
het verenigingsbestuur. Bij de oprich-
tingsvergadering was de algemeen 
secretaris van de Gereformeerde 
Bond, ir. Jan van der Graaf, aanwe-
zig, zo tonen ook foto’s in het eerste, 
knalgroen-gele “Contactblad van de 
Hervormd-Gereformeerde vereniging 
van en voor gehandicapten”.

VERZUILING VOLTOOID
Met de oprichting van de “gehandi-
captenvereniging” was de verzuiling 
van hervormd-gereformeerden in 
de Nederlandse Hervormde Kerk 
voltooid. Naast de zeven kerkelijke 
bonden (voor mannen, vrouwen, 
jeugd, zending, inwendige zending, 
zondagscholen en ‘de Bond’ zelf) was 
er sinds 1976 een ‘eigen’ stichting die 
zich richtte op Hulp aan Oost-Europa 
en nu ook een klein ‘gehandicapten-
zusje’.

Een bescheiden speler in het 
gehandicaptenwereldje 

14 maart: 
Op weg met de ander 

opgericht

Juni: 
Eerste nummer

 contactblad

Marjan de Kluijver 
stafmedewerker

Gerard Vroegindeweij 
eind-/hoofdredacteur

Start rubriek 
”Gedicht dichterbij” 

door mw. A. D. Ooms-
Slob

1981 1984 1986

OP WEG MET DE ANDER KENT VEELKLEURIGE GESCHIEDENIS

1984

1994

40 jaar
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Dat ‘gehandicaptenzusje’ was overi-
gens geen overbodige luxe. Tijdens de 
oprichtingsvergadering op 14 maart 
1971 in zalencentrum De Schakel in 
Nijkerk hield bestuurslid drs. Jannie 
van der Knijff een referaat met als 
schokkende titel: ”Dat is toch niets 
voor zulke mensen”. Het citaat kwam 
rechtstreeks uit een kerkenraadsver-
gadering. “Er heerst een diepe stilte 
in de Consistorie-kamer. De dominee 
vouwt de brief die hij zojuist heeft 
voorgelezen langzaam dicht. Eén 
voor één kijkt hij de aanwezige heren 
aan. Nog steeds grote stilte… “Nu, 
broeders wat denken jullie ervan?” 
“Daar moet ik eens even goed over 
nadenken”, zegt iemand. “Ja maar”, 
komt dan een aarzelende stem: “Dat 
is toch niet voor zùlke mensen. Een 
kerkeraadslid in een rolstoel! Ik weet 
niet wat ik daarvan denken moet!”

Een ongehoorde discriminatie, die 
aangaf hoe er in die tijd in kerkelij-
ke kring vaak over mensen met een 
lichamelijk beperking werd gedacht. 
Jannie van der Knijff, psychologe en 
zelf rolstoeler, ageerde ertegen dat 
van deze groep werd aangenomen 
dat ze dan ook een verstandelijke 
beperking zouden hebben. Geen 
overbodige luxe, want er werd vooral 
in onmogelijkheden gedacht. Nog 

tijdens deze oprichtingsvergade-
ring werd de vraag gesteld: “Als een 
ouderling gestemd wordt die gehan-
dicapt is, hoe kan hij dan de mensen 
bereiken?”

DOEL
Op weg met de ander (OWMDA) stel-
de als doel het “bevorderen van het 
welzijn van lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapten” en het “scheppen van 
ontmoetingsmogelijkheden” tussen 
mensen uit deze doelgroepen. In de 
eerste jaren van haar bestaan legde 
de vereniging sterk het accent op 
mensen met een lichamelijke beper-
king. Dit in tegenstelling tot Helpende 
Handen van de Gereformeerde Ge-
meenten, die zich in het begin uitslui-
tend richtte op de doelgroep met een 
verstandelijke beperking.
Van meet af aan gaf de nieuwe ver-
eniging een contactblad uit. De eerste 
verscheen in juni 1981, getuige een 
aantekening in het archiefnummer van 
de vereniging: “onleesbaar… betaald 
via diakonie abonnement 21/6/81.” 
Hoofdredacteuren waren in het begin 
redacteuren van het Reformatorisch 
Dagblad: Leen Ruijgrok (1981-1984), 
Gerard Vroegindeweij (1984-2000) 
en Herbert van Daalen (2000-2005). 
Daarna kwamen Nelleke Hegeman 
(2005-2009) en ten slotte ▲   

Henry Wolterink 
stafmedewerker

Wout van Deelen 
stafmedewerker,
 ingebruikname 

Landelijk Bureau te Zeist 
(Calvijn)

Viering 12,5-jarig  
jubileum te Zeist

Nieuwe 
vormgeving blad

Eerste jongerendag, 
eerste familie-

ontmoetingsdag en 
samenwerkings- 

overeenkomst met  
Philadelphia 

1987 1992 1993 1994 1995

1984 Actie maakte stafmedewerker mogelijk.

De bestuursleden van overleggen tijdens de 

oprichtingsvergadering op 14 maart 1981 

over de naam van de vereniging: v.l.n.r: 

penningmeester C. L. Maaskant, mw. A. C. 

Meijwaard-Fuite, L. J. Ruijgrok, ir. J. van der 

Graaf (alg. secr. GB), ds. H. Harkema jr., drs. 

Jannie van der Knijff, mw. A. M. Harkema-Visch 

en (staand) mw. W. Franken-van Daatselaar.

2003

2010
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namen de stafmedewerkers deze taak 
erbij: Jan de Jager (2010-2011) en 
Jenneke Wolvers (2011-nu).
Befaamd werd de rubriek ”Gedicht 
dichterbij”, die mevrouw A. D. Ooms-
Slob van 1986 tot 2003 (bijna) maan-
delijks vulde. Inmiddels heeft een 
van haar opvolgster Riekie Schuur-
man-Hijmissen haar record in jaren 
verbroken. Al vanaf 1999 volgt politi-
coloog Willem Schneider het gehan-
dicaptenbeleid in zijn rubriek.

BOEGBEELD
De langdurige trouw van vele betrok-
kenen, ook vele bestuursleden, werd 
overtroffen door het decennialange 
boegbeeld van de vereniging, ds. Har-
kema. Dertig jaar lang diende hij de 
vereniging, tot zijn afscheid in 2011, 
toen ds. P. Vernooij hem opvolgde. 
Ds. Harkema overdacht regelmatig 
de benadering van de medemens 
met een beperking vanuit de Bijbel. 
De Vrouwenbond bracht in 2013 een 
bundeltje uit van de 35 toespraken 
van ds. Harkema bij de start van de 
vakantieweken, waarbij hij betrokken 
bleef. De titel is veelzeggend: ”Ont-
moeten of voorbijgaan”.
Net als de band met ds. Harkema 
bleef, zeker in de beginjaren, de 
verwevenheid met de vakantieweken 
van de Vrouwenbond zeer sterk. Dit 

is ook terug te zien in het vereni-
gingsorgaan, dat in de loop der jaren 
diverse keren van gedaante verwissel-
de. Tot in 2001 is daarin een fotover-
slag te vinden van de vakantieweken 
voor ouderen en jongeren “met een 
lichamelijke handicap.” De verwarring 
tussen Op weg met de ander en de 
vakantieweken bestaat echter tot op 
de huidige dag.

VERBREDING ACTIVITEITEN
Op weg met de ander verbreedde in 
de lopen van de jaren haar palet aan 
doelgroepen en activiteiten. Vanaf 
1995 organiseerde het Jongerenplat-
form lotgenotenbijeenkomsten voor 
jongeren (later volwassenen) met een 
lichamelijke beperking. Ook was in de 
beginjaren de fysieke toegankelijkheid 
van kerkgebouwen voor rolstoelers 
met een lichamelijke beperking een 
belangrijk actiepunt. 

Na ruim tien jaar kwam er meer 
aandacht voor de verstandelijke 
beperking. Sinds 27 mei 1995 organi-
seerteen oudercommissie vanuit de 
vereniging jaarlijks een familie-ont-
moetingsdag voor deze doelgroep en 
hun familieleden. Ook ging de ver-
eniging in dat jaar een samenwerking 
aan met zorgverlener Philadelphia 
voor de oprichting van woonvormen 

2000 2001 2003 2004 2005

Evert 
Blaauwendraat 
extra deeltijd-

stafmedewerker,
Herbert 

van Daalen 
hoofdredacteur

Jan de Jager
voltijds 

stafmedewerker

Gerard 
van den Berg 

deeltijd-
stafmedewerker, 

nieuwe vormgeving 
contactblad

Landelijk Bureau 
verhuist naar 

Bilthoven (HGJB)

Nelleke 
Hegeman-Mekking 

hoofdredacteur

In 1993 was het met de toegankelijkheid van 

kerkgebouwen nog niet heel goed gesteld. 

Een vrouw in een rolstoel probeerde de Icht-

huskerk in Zwolle binnen te komen.Jaarvergadering 1989 in De Schakel in Nijkerk. Links hoofdredacteur Gerard Vroegindeweij.

2014

2012
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voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. Die ontstonden on-
der meer in Benthuizen (BenThuis), 
Bleskensgraaf (De Handpalm), Brakel 
(De Regenboog), Huizen (De Haar), 
Krimpen aan den IJssel (Tricolore), 
Sliedrecht (De Kievit) en Woudenberg 
(Het Tuinhuis). Ook ontstonden lo-
geerhuizen, zoals De Ark in Hardinx-
veld-Giessendam. 
In die tijd ontstonden ook plaatselij-
ke werkgroepen van Op weg met de 
ander en regionale afdelingen van 
de Oudercommissie Verstandelijk 
Gehandicapten.

DOVEN EN AUTISME
Een verdere verbreding had plaats 
met het werk voor doven en slecht-
horenden. Ds. Harkema kwam ook 
in het bestuur van doveninstelling 
Effatha. Dit resulteerde in een do-
vencommissie van OWMDA van een 
ervaringsdeskundige en predikan-
ten. Sinds 2014 zendt de vereniging, 
samen met het Interkerkelijk Doven-
pastoraat, kerkdiensten en meditaties 
voor doven en slechthorenden uit in 
de Nederlandse Gebarentaal en Ne-
derlands ondersteund met Gebaren 
(NmG).
Maar de scope werd breder. Al in 
het contactblad van mei/juni 2006 
stond er zowel een artikel over een 

kind van dove ouders als over een 
jongen met autisme, een psychische 
beperking. Sinds het aantreden van 
huidig stafmedewerker, Jenneke 
Wolvers-ten Hove, in 2011 kwam er 
meer accent te liggen op de impact 
van autisme op het gezin. Dat bleek 
uit artikelen in het orgaan, maar ook 
het in 2017 gestarte maatjesproject 
voor vrouwen met een partner die 
autisme heeft. Verder werkte zij sa-
men met Driestar educatief mee aan 
twee voorlichtingsmethodes voor 
mensen verstandelijke beperking, 
Wonderlijk gemaakt Speciaal (2016) 
en Wonderlijk gemaakt speciaal voor 
thuis (2017).

SAMENWERKING
Op weg met de ander stond niet op 
zichzelf. Diverse samenwerkingsver-
banden kwamen en gingen. Zo startte 
in 2000 een project samen met de 
Hervormd-Gereformeerde Jeugd-
bond en de dito zondagscholenbond. 
Doel was te komen tot catechese- en 
clubmateriaal voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De naam 
was ietwat verwarrend, Commissie 
Gelijke Zorg, maar wel ontleend aan 
I Kor. 12:25: “opdat de leden voor 
elkaar gelijke zorg zouden dragen. 
Deze bleef bestaan tot 2017.
Met Helpende Handen (HH) werd ▲   

20102006 2011 2012 2014

Viering 
25-jarig jubileum

Gerard 
van den Berg 

neemt afscheid, 
nieuwe vormgeving 

contactblad, 
Jan de Jager

hoofdredacteur

Afscheid ds. H. Harkema 
en Jan de Jager, aantre-
den voorz. ds. P. Vernooij 

en stafmedewerker  
Jenneke Wolvers, verhui-
zing landelijk bureau naar 

Nijkerk (Bondsbureau)

Jenneke Wolvers 
hoofdredacteur,

nieuwe vormgeving 
contactblad

Start 
uitzending 

dovendiensten

Belangstelling uit Staphorst tijdens de jaarvergadering van 1994. Dag voor jongeren met een lichamelijke beperking in 1998.

2016

2020
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VERBREDING ACHTERBAN
Na de trieste kerkscheuring van 
2004 haakte een aantal leden en 
ondersteunende kerken af. Gelukkig 
bleef een aantal hersteld hervormde 
leden en gemeenten de vereniging 
steunen en participeren.
In 2015 verbreedde de vereniging 
haar kerkelijke achterban, zodat zij 
niet meer exclusief hervormd-ge-
reformeerd was. Inmiddels is er een 
christelijk gereformeerd bestuurslid. 
Ook zijn recent er onder meer leden 
van de Hersteld Hervormde Kerk, 
Gereformeerde Gemeenten en de 
Christelijke Gereformeerde Kerken 
ambassadeur geworden van Op weg 
met de ander.

ZICHT OP MEDEMENS
Het zicht van de gehele Nederlandse 
maatschappij op de medemens met 
een beperking werd helderder in de 
afgelopen veertig jaar. De doelgroep 
zelf emancipeerde ook.
De hervormd-gereformeerde ach-
terban rond mensen met een beper-
king volgde, in een eigen dynamiek. 
Ds. Harkema signaleerde het in een 
contactblad in 2016 als volgt: “Onze 
tweede stafmedewerker, Henry Wol-
terink, heeft rond 1985 een nuttige 
bezinnende studie gedaan over de 
plaats van de leden met een beper-

king in de christelijke gemeente. 
Hij zegt daarin dat een gemeente 
die de zwakken niet wil zien, geen 
gemeente van Christus is. Mede door 
die afstudeerscriptie is er in her-
vormd-gereformeerde gemeenten 
meer aandacht gekomen voor deze 
gemeenschappelijke opdracht.”

Ook scheidend stafmedewerker 
Wout van Deelen constateert in 2001 
dat er voor mensen met een beper-
king binnen de modaliteit van de Ge-
reformeerde Bond “er meer ruimte is 
gekomen om te integreren, en indien 
mogelijk, te participeren binnen de 
reguliere kerkelijke activiteiten.”
Ondanks deze positieve ontwikke-
ling is de situatie nog niet ideaal. Ds. 
Harkema, in 2016: “Helaas is dat be-
sef wel wat, maar nog lang niet vol-
doende, doorgedrongen. Wat mij het 
meeste moeite kost, is dat ik zelden 
echte diakenen tegenkom. Door-
gaans raken zij verstrikt in vergader-
werk en veel andere verplichtingen. 
Ze dienen echter een helpende  
hand te bieden aan de gemeentele-
den, vooral aan hen met een beper-
king: praktische hulp geven, gezel-
schap houden, meeleven met de  
ander.” ▲

Gijsbert Wolvers

2015 2017 2019 2020 2021

Verbreding 
kerkelijke achterban 

en nieuwe vormgeving 
contactblad

Start 
maatjesproject 

autisme

Nieuwe
vormgeving 
contactblad

Eerste online-
bijeenkomst

Start 
verenigings- 

ambassadeurs

de eerste tiental jaren van dit mil-
lennium, tijdens het directeurschap 
van René Hubregtse en het voor-
zitterschap van W. P. van Kempen, 
goed samengewerkt.  Zo brachten de 
gereformeerde ouderverenigingen 
gezamenlijke publicaties uit, zoals de 
methode voor seksuele voorlichting 
”Verliefd en zo”, folders over prena-
taal onderzoek en palliatieve zorg, 
ging Helpende Handen meedoen 
aan jongerendagen van het Plat-
form Lichamelijk Gehandicapten en 
kondigde OWMDA bijeenkomsten 
van HH aan. Vanaf 2011 was er een 
gezamenlijk optrekken in de Con-
tactgroep Gedragsproblemen.
Met het gereformeerde vrijgemaakte 
Dit Koningskind, Helpende Handen, 
Eleos dan wel het Kennisinstituut 
Christelijke Geestelijke Gezond-
heidszorg en voorheen de inmid-
dels opgeheven jeugdzorginstelling 
SGJ vormde OWMDA het Platform 
Autisme in de kerk. Sinds 2008 
organiseerde het platform themada-
gen over de verhouding autisme en 
geloof/kerk.
In 2018 publiceerden de OWM-
DA-bestuursleden ds. Vernooij en 
ds. G. H. Vlijm samen met ambts-
broeders uit de CGK, GG en HHK een 
boekje over pastoraat aan mensen 
met een beperking.

Pieter Kleiberg (l.) deed in 2001 mee aan een rolstoelvierdaagse. Bezoekers van de familie-ontmoetingsdag van 2001 eten een ijsje.
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P i c t o v e r h a a l

jubileum

 

wat is een jubileum
 
 

een jubileum is een feest van herinnering
 
 

een herinnering aan iets moois zoals Jom Kipoer en Bevrijdingsdag
 
 

OWMDA viert nu haar 40 jaar jubileum met
 
 

dankbaar terugkijken op 40 mooie jaren
 
 

het team van www.pictoschrijver.nl feliciteert de redactie van OWMDA
 
 

 
 

 

www.pictoschrijver.nl - Picto Semi Schrift - © Trijntje de Wit - www.lezenmoetjedoen.nl

viert jubileum

w
w

w
.p

ic
to

sc
h

ri
jv

e
r.

n
l -

 T
ri

jn
tj

e
 G

o
sk

e
r

OP WEG
MET DE ANDER

40 jaar

OP WEG    17  



    

G e d i c h t  d i c h t e r b i j

Sommigen worden wijzer met de dag.

Verlangend om het leven af te leren

strijken zij voor zijn overmacht de vlag,

berustend sprekend van de wil des Heren.

Hun avond is een landschap wit en mild

met lange schaduwen tot aan de kusten,

hun liefde zo gelenigd en verstild

dat er niets rest dan bij elkaar te rusten

zoals bij God. Zo zou ik willen zijn

en niet als Nescio die heeft geschreven:

Niets heb ik, goddank niets, geleerd van ’t leven.

Dat is wel prachtig maar het doet zo’n pijn.

Trots doet zo’n pijn, wie kan er zo bestaan?

Wij zijn maar mensen die ten onder gaan.

Jan Willem Schulte Nordholt uit: Verzamelde gedichten

Wat  leren 
onderweg



DE DICHTER
Jan Willem Schulte Nordholt (1920-
1995) was historicus, dichter, ook 
voor het Liedboek voor de Kerken 
(1973). Hij hoorde bij de generatie 
van de vijftigers, maar was zelf een 
traditioneel en mystiek dichter. In zijn 
verzamelde gedichten zie je aller-
lei facetten uit zijn leven terug: de 
oorlogstijd, de tijd dat hij samen met 
anderen aan het Liedboek werkte, 
zijn historische studies, het Overijs-
selse landschap. In zijn poëzie hoor 
je zowel een ”ja” als een ”nee” tegen 
God.
Dit gedicht komt uit de bundel ”Een 
wankel evenwicht” (1986). Daarin 
komen dat ”ja” en ”nee” terug, zowel 
in de titel als in de gedichten. De ene 
keer spreekt Schulte Nordholt belij-
dend van Gods trouw; even daarna 
over God als de Verre, en de Onken-
bare.  

HET GEDICHT
In het gedicht ”Wat leren onder-
weg” tekent de dichter twee soorten 
mensen. Mensen die in het leven 
wijzer zijn geworden. Die rust hebben 
gevonden. En mensen als de schrijver 
Nescio, die zeggen niets geleerd te 
hebben van het leven. Schulte Nord-
holt is jaloers op de eerste groep en 
bij de tweede groep voelt hij pijn. Op 
zich vindt hij de Nescio-uitspraak wel 
iets hebben, maar toch doet die pijn. 
Het is trots, zegt hij. Dat is niet vol te 
houden, want wij zijn maar mensen 
die ten onder gaan.

Veertig jaar Op weg met de ander. Als 
vereniging kijken we terug en vooruit. 
Wat hebben we gedaan in de afgelo-
pen jaren en wat willen we bereiken 
in de toekomst? Hebben we in die 
veertig jaren iets geleerd waarmee 
we ons voordeel kunnen doen?
Ook persoonlijk kunnen we ons de 

Jan Willem Schulte Noordholt.

beeld Romenu

vraag stellen: zijn wij wijzer gewor-
den met de dag? Zijn we het eens 
met Gods weg in ons leven? Is er 
stille overgave? Zingen we de beken-
de regels mee: “Vader, wat Gij doet is 
goed! Leer mij slechts het heden dra-
gen met een rustig, kalme moed?” En 
ook: “Heer, ik wil uw liefde loven, al 
begrijpt mijn ziel U niet?” Dat is niet 
gemakkelijk. Het is een leerproces.
Leren omgaan met je beperking, 
handicap, verdriet. Leren leven met 
vragen waarop geen antwoord komt. 
Hebben wij onderweg in dit leven 
geleerd dat we alleen rust vinden in 
God? Dat Hij onze enige troost in le-
ven en sterven is? Of leren we niets? 
Zijn we te trots om toe te geven dat 
we maar kleine mensen zijn die ten 
onder gaan? Dat hoeft niet zo te 
blijven! Bij Jezus kunnen we leren 
nederig te worden en rust te vinden. 
Hij zegt het: “Kom naar Mij toe, allen 
die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 
u rust geven. Neem Mijn juk op u, 
en leer van mij dat Ik zachtmoedig 
ben en nederig van hart; en u zult 
rust vinden voor uw ziel” (Mattheüs 
11:28-29). ▲

Riekie Schuurman-Hijmissen
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kan al onmogelijk zijn. ME is dan ook 
een ziekte met ingrijpende gevolgen 
voor de patiënt én zijn of haar omge-
ving. 
Veel patiënten kunnen het niet aan om 
het huis te verlaten. Ze zitten in een 
rolstoel of kunnen alleen maar op bed 
liggen. Tijdens deze pandemie merken 
gezonde mensen een klein beetje het 
effect van het steeds thuis zijn. Hoe 
lekker het is om wél ergens heen te 
kunnen gaan of een bekende in de 
supermarkt tegen te komen. Die fijne 
momenten die je gedachten verzetten 
zijn er (bijna) niet voor een ME-patiënt. 
Dit mentale lijden maakt het lichame-
lijke lijden nog zwaarder.

MISVERSTANDEN
Het lastige aan ME is dat de klachten 
uit ‘vage klachten’ bestaan: moeheid, 
hoofdpijn, moeilijk ademhalen, slecht 
slapen, spierpijn en spierzwakte, moei-
te met concentreren, duizeligheid. En 
dat is slechts het begin van de meer 
dan zestig symptomen die weten-

schappelijk zijn gedocumenteerd.
De ziekte is vast te stellen door een 
‘simpele’ MRI-scan, maar zo’n scan 
krijg je niet zomaar. De klachten van 
ME-patiënten worden vaak wegge-
wuifd: nog even uitzieken van die 
griep. Of: het zit tussen je oren… Dit is 
enorm lastig, want zelf snappen de pa-
tiënten ook niet waar de klachten van-
daan komen. Soms moeten zij jaren 
zoeken en strijden voor een diagnose. 
En erkenning. Al die tijd verdwijnen de 
klachten niet en twijfelen ze aan zich-
zelf: ligt het dan toch aan mij?

HOOP
Momenteel is er nog geen medicijn 
om ME te behandelen. Maar er gloort 
hoop. Momenteel wordt er in Neder-
land onderzoek gedaan en worden er 
positieve resultaten gemeld. In maart 
dit jaar gaf minister Van Ark (Volksge-
zondheid) opdracht voor een onder-
zoeksprogramma.
Ook internationaal wordt er onder-
zoek gedaan, bijvoorbeeld door de 

Deze situatieschets is voor mensen 
met ME realiteit. ME staat voor myal-
gische encefalomyelitis, een multi-
systeemziekte waardoor het lichaam 
uit balans is. Deze komt in Nederland 
voor bij zo’n 40.000 mensen. De 
ziekte start met het oplopen van een 
virus - dit kan ook het coronavirus zijn. 
In plaats dat de patiënt na een aantal 
dagen opknapt, blijven de ziektever-
schijnselen zich voordoen en verer-
gert de situatie.
Hoe beïnvloedt de ziekte je leven en 
dat van je naasten? Je hart pompt 
continu bloed door je lichaam. Daar-
door kun je ademhalen, denken, zit-
ten, lopen, discussiëren, eten, geluiden 
verwerken, enzovoorts.

INGRIJPENDE GEVOLGEN
Als je ME hebt, werkt je hart bijvoor-
beeld maar voor 60 procent, waardoor 
je veel minder kunt. De moeheid die 
een patiënt voelt is niet te beschrijven 
en ook niet uit te leggen. Zelfs een 
vraag beantwoorden of hem aanhoren 

Dat zijn de mooiste woorden: Er is hoop! Woorden die een heel andere betekenis krijgen als je in een dokterska-

mer zit. Als je die doktersmond ziet praten, half achter een zwart scherm. Een scherm met een uitslag. Maar soms 

is zelfs die uitslag er niet. En geloven dokters je niet. Ga je naar huis om je voorzichtig op bed te laten zakken. 

Geen energie. Prikkels. Je hersenen werken het niet bol. En je ligt. En wacht.

 
        voor  ME-patiënten
Hoop



79-jarige prof. dr. Ron Davis en zijn 
team aan de Stanford University (VS). 
Deze vooraanstaande arts ging wan-
hopig op zoek toen zijn gezonde zoon 
Dafoe plotseling verlamd werd door 
onverklaarbare vermoeidheid. Onver-
moeibaar zocht zijn vader naar een 
verklaring voor de toen nog onbeken-
de ziekte, ME. Nu, op 79-jarige leeftijd, 
leidt hij dit onderzoek nog steeds. In 
maart dit jaar uitte hij in een filmpje 
zijn hoop op een behandelmethode 
(YouTube, zoek op: Ron Research Up-
date March 29 2021).

MACHTIG INSTRUMENT
Wat kan elk christen en de kerkelijke 
gemeente doen? Ieder christen heeft 
zijn of haar gaven gekregen van de 
Heere. Maar de mooiste gave is het 
kunnen vouwen van de handen. Als 
iemand ernstig ziek is, wordt er wel-
eens gezegd: “Ik zal voor je bidden.” 
Dat is geen beleefd zinnetje: dat is een 
machtig instrument.
Naast bidden is erkenning extra be-

langrijk voor mensen met een onbe-
kende ziekte. Het altijd maar moeten 
uitleggen hoe het zit, hoe nodig ook, 
kan erg vermoeiend zijn. Zeker als er 
ook onbegrip bij komt kijken en men-
sen je niet geloven. Hoe alleen kun je 
je dan voelen!
Ten derde, als iemand ziek wordt, 
draait alles om die persoon: of diege-
ne dat nu wil of niet. Ik ben zelf een 
jaar lang ernstig ziek geweest en mijn 
ouders en zusje kregen iedere dag vra-
gen hoe het met mij ging. Dat is lief en 
goedbedoeld. Maar zij leden zelf ook 
door mijn ziekte! Ook zij worstelden 
met emoties. Hoe fijn was het voor 
hen als iemand juist vroeg hoe het met 
hén ging.
Tot slot kun je mensen met ME en hun 
naasten praktisch helpen: kook voor 
het gezin, doe een klusje en/of doneer 
voor het onderzoek zodat er een 
goede behandelmethode mag worden 
gevonden. ▲

Martine Pieterse-de Wit

 
Een lange 
zoektocht
Ruim elf jaar geleden kreeg Herma 
(61) ME. Haar man, Dick, vertelt: 
“We zijn in de eerste jaren bij aller-
lei artsen en therapeuten geweest. 
Pas in 2014 is de diagnose vast-
gesteld. We gingen erover lezen… 
alle kwartjes vielen!
Veel hulpverleners zeiden: Ga 
maar naar de afdeling psychiatrie. 
Het hielp niets.
Gelukkig gaan, ook in de medi-
sche wereld, langzaam de ogen 
open. De meeste medici die ME 
erkennen, gaan uit van een virus. 
Dat maakt meerdere genen stuk. 
Hierdoor worden de hersenen 
beschadigd (inflammatie).
Vorig jaar mei kreeg Herma een 
heel heftige inflammatie. Sinds dat 
moment ligt ze 24/7 op bed. Zo 
veel mogelijk afgesloten van ie-
dereen, zelfs van onze kinderen…
Veel mensen plegen in dit vierde 
en laatste stadium zelfmoord. 
Herma bevestigt dat ME onvoor-
stelbaar lijden is. Ook kijkt ze 
reikhalzend uit naar een medicijn. 
Alle ogen zijn nu gericht op Ron 
Davis en zijn team. En op de Hee-
re, onze God, Die wonderen kan 
geven!”

DICK STELDE DEZE WEBSITE OVER ME  
SAMEN: WWW.ME-TOTAAL.NL.
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 Projectontwikkeling  Bouwmaatschappij  Metselwerken

“Ontwikkelen van 
bijzondere producten 
die passen bij de 
wensen van morgen”

Betrokken bij het resultaat   0184 - 61 23 47      merwestreek.nl

 Samen  Samen 
 leven bij  leven bij 
 Sprank  Sprank 

Meer info: www.stichtingsprank.nl
info@stichtingsprank.nl • 088-007 07 00

Jouw leven is van betekenis! Dat geloven we bij Sprank. 
Wij zijn christenen met hart en zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. In 17 gemeenten 
in Nederland bieden we zorg en begeleiding in 
woningen en dagbestedingslocaties.
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Wie ben je en wat doe je?
“Martijn de Ruijter, 23, uit Groot-Am-
mers. Ik heb een dwarslaesie vanaf 
borsthoogte. Op mijn 13e kreeg ik 
lymfklierkanker en veroorzaakte een 
normaal virus ontstekingen in mijn rug-
genmerg. Hierdoor belandde ik in een 
rolstoel. Eerst was ik ict’er, maar daar-
van werd ik niet gelukkig. Ik wil liever 
met mijn handen werken. Binnenkort 
ga ik als meubelmaker aan de slag.”

Wat is je favoriete hobby?
“Dronefotografie. Op mijn 15e be-
gon ik met fotograferen. Ik kocht een 
camera, deed aan natuurfotografie, 
maar verkocht die camera weer. Later 
werd ik door een klasgenoot met een 
drone weer enthousiast voor dronefo-
tografie. Het is een mooie techniek om 
met een klein apparaatje de lucht in te 
gaan en daar foto’s te maken. Vanuit 
de lucht krijg je een mooi beeld.
Ik moest een eerst een certificaat ha-
len, een soort vliegbrevet. Na een paar 
jaar sparen had ik een ”Ferrari onder 
de drones”. Een kind kan hem nog 
besturen. Ik heb een heel compacte; je 
kunt hem opvouwen. Daar fotografeer 
ik nu zo’n anderhalf jaar mee en publi-
ceer mijn foto’s op Instagram.

Hoe ziet een drone eruit?
“Een drone is een compact pakketje, 
een soort helikoptermodel met een 
accu eraan. In de afstandsbediening 
hangt je mobiel. Daaraan zitten twee 
sticks om de drone te besturen. Twee 
antennes op de drone zorgen voor de 
radioverbinding met de afstandsbe-
diening. Aan de drone zit een lens die 
alle kanten op kan draaien. De camera 
fotografeert met 20 megapixels en kan 
4K filmen.”

Hoe ga je aan de slag?
“Ik begin met het zoeken van een 
unieke plek in Nederland. Ideeën daar-
voor haal ik van Instagram.
De regelgeving voor vliegen met een 

drone is dit jaar aangescherpt. Zo mag 
je niet vliegen binnen een grote cirkel 
rondom vliegvelden, boven gevange-
nissen en Natura 2000-gebieden. Ook 
mag dat niet met een drone zwaarder 
dan 250 gram boven de bebouwde 
kom. Die van mij weegt 900 gram. 
Nederland wordt hierdoor wel aardig 
ingedamd.”

Doe je deze hobby alleen of samen?
“Ik doe het af en toe met een vriend, 
maar dat is niet handig. Als je naast 
elkaar staat, storen de drones elkaar 
weleens. Ze communiceren namelijk 
op dezelfde radiofrequentie. Via Insta-
gram ken ik wel mededrone-eigenaren 
met wie ik contact heb. In coronatijd 
is het iets lastiger, maar het is wel leuk 
om af en toe met iemand samen foto’s 
te maken.”

Maakte je weleens iets spannends 
mee?
“Een paar jaar geleden liet ik in Bretag-
ne mijn drone langs een rots naar 
beneden zakken, richting de zee. Toen 
werd de verbinding verbroken en zat 
ik op een zwart scherm te kijken. Dat 
was schrikken. Valt mijn 1000 euro in 
de plomp? Gelukkig kreeg ik de ver-
binding én mijn drone terug.”

Welke toekomstplannen voor je 
hobby heb je?
“Samen met een vriend die met een 
gewone camera populaire auto’s foto-
grafeert willen we een filmpje maken. 
Op dit moment leg ik de verschillen-
de fases van een huizenbouw vast. 
Mensen weten me op een gegeven 
moment wel te vinden voor opdrach-
ten. En ik kan nog diploma’s halen om 
mensen dichterbij te fotograferen. Er 
zijn nog genoeg uitdagingen.”  ▲

Jenneke Wolvers-ten Hove

INSTAGRAM,
ZIE MARTIJN_DRONEPHOTOGRAPHY

M i j n  h o b b y

Vanuit de
rolstoel DE LUCHT IN
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Onze advocaten zetten uw belangen op scherp. 
Ook die van onze naaste met een beperking. 
Die bescherming verdienen zij.

mr. Jan Willem van Dommelen
advocaat

Barneveld   |   Hardinxveld-Giessendam   |   Kampen   |   Veenendaal   |   Werkendam

mr. Jan Willem van Dommelen

Recht doen.

www.bvd-advocaten.nl

Onze zorg
• Veilige woonruimte
• Logeerzorg
• Zinvolle dagbesteding
• Ambulante coaching
• Jobcoaching
• Behandeling & therapie

Midden in de samenleving
• Lunchroom de Rozerie
• Bakkerij Taart&Zoet
• Kinderboerderij Schaffelaar
• Creatieve cadeauproducten
• Arbeidsmatig werk
• Rozelaarkoor&Orkest

Kijk voor meer informatie op www.rozelaar.nl DeRozelaar derozelaar

De Rozelaar is er voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 

Samen met ons vind je een warme 
plek in de samenleving. 

We geven liefdevolle zorg, vanuit 
onze christelijke identiteit.
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O p i n i e

De verkiezingen zijn weer voorbij, de formatie is bezig.  

Als ik terugkijk naar de verkiezingscampagne zag ik 

het onderwerp ”gehandicaptenzorg” nauwelijks terug-

komen. 

In de mediadebatten spraken de politieke leiders weinig 
met elkaar over oplossingen van de financiële problemen 
bij personen met een arbeidsbeperking. Ook bij CDA, Chris-
tenUnie en SGP vond ik die helaas weinig terug. 

Toch verdient deze problematiek wel degelijk de aandacht. 
Het onlangs uitgekomen rapport ”Als verrekenen een 
beperking is” van het UWV vraagt met name aandacht voor 
het ver-schijnsel verrekenen.
Wat is verrekenen en wat zijn inkomstenverrekeningen? 
Wanneer mensen met een arbeids-beperking aan het werk 
gaan, ontvangen velen vanuit hun uitkering een aanvulling 
op hun salaris. Het uitganspunt in het regeringsbeleid is: 
wie kan werken, moet dit ook zo veel mogelijk doen. Als 
je inkomen te laag is om van te kunnen leven, krijg je een 
aanvullende uitkering. Het UWV of de gemeente bekijkt dan 
hoeveel je hebt verdiend. Ze berekenen op basis daarvan 
hoe hoog je aanvullende uitkering mag zijn.
Dit systeem heet inkomstenverrekening. In 2018 kregen 
144.000 mensen via de Wajong, WIA of wao met deze in-
komstenverrekening te maken, en via de Participatiewet in 
2019 om ruim 82.000.

PROBLEMEN
De inkomstenverrekening leidt tot problemen. De aanvul-
lende uitkering moet aan het eind van de maand of snel 
daarna worden uitbetaald. Dan is veelal onduidelijk wat 
iemand heeft verdiend: de maand is immers nog niet voor-
bij. Of de werkgever heeft de hoogte van het loon nog niet 
doorgegeven.

“Ik heb een baan gevonden waar ik heel blij mee ben. 
Waar ik mijn ei in kwijt kan. Waar ik een werkgever 
heb die rekening met me houdt. Maar het ongeloof-
lijke gedoe dat het geeft met mijn uitkering… Het is 
alsof die inkomstenverrekening de echte arbeidsbe-
perking is.”

Vooral bij mensen zonder vast inkomsten is het voor ge-
meenten en het UWV lastig om op tijd de juiste uitkering 
te berekenen en te betalen. Bij wisselende uren of flexibel 
werk is die uitdaging het grootst.
In de huidige flexibele arbeidsmarkt lopen mensen die van-
uit de uitkering gaan werken steeds vaker tegen problemen 
met de inkomstenverrekening aan. Hun uitkering komt niet 
op tijd of er wordt niet direct het goede bedrag uitbetaald. 
Mensen moeten dan rondkomen van te weinig geld. Of ze 
krijgen juist te veel geld en moeten dat later weer terugbe-
talen. Inkomstenverrekening kan zo de financiële stabiliteit 
van mensen die vanuit de uitkering gaan werken in ge-
vaar brengen. Regelmatig komen gevallen in het nieuws 
waaruit blijkt dat het financieel makkelijker is om volledig 
in de uitkering te blijven dan om vanuit de uitkering te gaan 
werken.

STRESS
Verrekenen leidt in veel gevallen dus tot financiële proble-
men. Van alle werkenden met een uitkering komt 61 pro-
cent in geldnood als ze een tijdelijke baan aanvaarden of 
in deeltijd werken. Ook een loonsverhoging of meer uren 
werken leidt tot problemen en mogelijk zelfs schulden.
Het UWV-rapport brengt de complexiteit van de wet- en 
regelgeving waarmee de doelgroep te maken krijgt weer 
eens in beeld. Dit heeft impact op de bestaanszekerheid en 
leidt tot stress.
Of deze problematiek in een ”liberaal-christelijk” of “libe-
raal-progressief” regeerakkoord aan de orde komt? Hope-
lijk wel, maar ik vrees het niet. ▲

Willem Schneider, politicoloog

      ARBEIDS 
BEPERKING

INKOMSTEN
VERREKENING
als de 
echte
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BOUWEN OP KARAKTER

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN ONDERHOUD

www.devriesverburg.nl

Project 10 27 is het diaconale programma van de GZB. 

NL29 INGB 0000 0280 16

Voor wie kan ik de naaste zijn?  

… en je naaste als jezelf
Dit staat in Lukas 10:27 en dat is wat ons drijft. We leren van Jezus 

om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. 

Een christelijke gemeente heeft de zorg voor mensen om haar heen, 

dichtbij en ver weg.

Het coronavirus grijpt wereldwijd diep in mensenlevens in. 

Met onze hulp kunnen wij de naaste hoop bieden.

www.project1027.nl

Kerkewijk 126  .  3904 JH Veenendaal

T 0318 519 166  .  info@notariskantoornovia.nl

notariskantoornovia.nl
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De Belastingdienst merkt 
Op weg met de ander aan
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Contactblad in gesproken vorm
Voor blinde en slechtziende leden is er 
een gesproken versie beschikbaar via de 
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en 
Slechtzienden. Informatie: www.cbb.nl.

De maand maart is voor onze vereniging traditiegetrouw de maand van de con-
tributiebetaling. Inmiddels heeft een groot aantal lezers de contributie van 20 
euro voor 2021 door automatische incasso of overschrijving al betaald. Hartelijk 
dank! 
Daarnaast ontvingen wij aan (jubileum)giften 2.210,20 euro. Van kerkelijke 
gemeenten ontvingen we 7.774,37 euro.  Daarmee staat de teller tot en met half 
maart op 9.984,57 euro. Opnieuw: Hartelijk dank!
Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan het financi-
eel jaarverslag over 2020. In de volgende uitgave van ons blad hopen wij u de 
vastgestelde jaarrekening over 2020 te presenteren. Onderstaande kerkelijke 
gemeenten maakten een collecteopbrengst of gift over:

Giften kerkelijke gemeenten 
Asperen  174,41  Krimpen aan den Lek 152,00
Berkel en Rodenrijs 817,50  Langbroek 325,00
Bilthoven  241,00  Lienden  250,00
Epe (Sionskerk) 119,50  Middelburg 488,86
Giessendam/Neder-H’veld 500,00  Sint Anthoniepolder 50,00
Goes   677,70  Urk (De Bron) 532,00
Hoevelaken 979,46  Voorthuizen 445,80
Krimpen aan den IJssel 1.760,71  Waddinxveen 260,43

Ad van ’t Zelfde, penningmeester
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info@opwegmetdeander
www.opwegmetdeander.nl 
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Doneer via

onze site

Het project waarvoor nu wordt gecollecteerd, is het 
uitzenden van dovendiensten. Op weg met de ander 
en het Interkerkelijk Dovenpastoraat organiseren 
jaarlijks de uitzending van twaalf kerkdiensten 
en meditaties met gebarentaal voor doven en 
slechthorenden. Voor hen is weinig bijbelgetrouw 
aanbod.

De kosten van deze dovendiensten bedragen jaarlijks 
zeker 3000 euro. Doet u mee? Geef dan ruimhartig 
in de collecte, of maak uw gift over naar Op weg met 
de ander. Wilt u ook voor het werk van Op weg met de 
ander bidden?

Benieuwd naar zo’n dovendienst?
Op www.opwegmetdeander.nl en het 
Opwegmetdeander-kanaal op YouTube is ”Het wonder 
van Gods liefde” te zien, de recente kerstpreek met 
ondersteunende gebaren van ds. M. Visser (CGK 
Nunspeet) en een tolk met gebarentaal.
Bij voorbaat dank voor uw gebed en steun!

IBAN NL92 INGB 0002 2487 64

Een cadeau voor u! Bij dit jubi-
leumnummer zitten vier gratis 
ansichtkaarten! Deze ontvangt u 
van de vereniging als cadeau. Deze 
prachtige natuurfoto’s zijn ge-
maakt door natuurfotograaf Jacob 
Kaptein. U kunt uw eigen fanta-
sie erop loslaten, maar wat ons 
betreft is het een knipoog naar de 
vier jaargetijden. In al die seizoe-
nen is de hand van God zichtbaar. 

Wat heeft Hij alles mooi gescha-
pen! Ook hierin mogen wij Hem 
loven en prijzen.
U heeft vast een goede bestem-
ming voor deze kaarten. Een plek-
je aan de muur, of er iemand mee 
verassen of bemoedigen. Veel  
plezier ermee!

Namens de vereniging, 
Jenneke Wolvers 
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Meer weten? Kijk op www.opwegmetdeander.nl/vriend

Word nu vriend van Op weg met de ander  
en ontvang de cd “Vier jaargetijden” GRATIS! 

Vanaf één tientje in het jaar helpt u de medemens met een 
beperking. En u ontvangt de prachtige improvisatie-cd 
”Vier jaargetijden” van de Apeldoornse pianist Hendrik 
Jan van der Heiden. 

OP WEG
MET DE ANDER

40 jaar

OP WEG
MET DE ANDER

40 jaar

Onderstaande bijeenkomsten gaan alleen 
door als de overheidsrichtlijnen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan dit niet verhinderen.

AANGEPASTE 
KERKDIENSTEN

 

25 april 11.15 uur | ds. J. Boogaard
Oude Kerk, Markt 9B, Veenendaal 

9 mei 10.00 uur | ds. K. Hak
hervormde kerk, Papestraat 1, Lienden

23 mei 11.15 uur | ds. F. W. van der Rhee
Oude Kerk, Markt 9B, Veenendaal 

6 juni 16.30 uur | prop. A. Verstoep
hervormde kerk, Kerkstraat 1, Ochten

13 juni 10.30 uur | ds. G. R. Mauritz
hervormde kerk, Kerkstraat 1, Randwijk

13 juni 15.00 uur | ds. Joh. Post
hersteld hervormde kerk, Prinses  
Amaliastraat 35, Schoonrewoerd

27 juni 11.15 uur | ds. M. L. W. Karels
Oude Kerk, Markt 9B, Veenendaal

4 juli 10.00 uur | ds. L. Hak
hervormde kerk, Dorpsstraat 30, 
IJzendoorn

Informeer vooraf bij de plaatselijke ge-
meente of de dienst doorgaat en of u zich 
vooraf moet aanmelden.

MEDITATIES VOOR DOVEN EN 
SLECHTHORENDEN

Vanaf Hemelvaartsdag, 13 mei, kunt u 
een korte overdenking zien van Jochem 
Goudriaan (NGT met ondertiteling) over 
”De belofte van een andere Trooster”  
n.a.v. Johannes 14:15-20.

Vanaf Eerste Pinksterdag, 23 mei, kunt 
u een overdenking zien van ds. J. Swager 
(NmG) over ”Licht en warmte” n.a.v. Han-
delingen 2:1-4. 

Vanaf juni tot en met december kunt u 
korte overdenkingen zien aan de hand 
van schilderijen van Anneke Kaai over het 
gebed.

Vanaf 11 juni kunt u een korte overden-
king zien van ds. K. Smit (NmG) met als 
thema ”Gebed in de binnenkamer” n.a.v. 
Mattheüs 6:5-6.

Vanaf 9 juli kunt u een korte overdenking 
zien van ds. F. van Dijke met als thema 
”Gebed van Jeremia” n.a.v. Jeremia 20:7-9.

Deze en een aantal meditaties zijn te zien 
via www.opwegmetdeander.nl/doven-
diensten of via het YouTube-kanaal van Op 
weg met de ander.

JAARVERGADERING
 

Voor wie:  leden van Op weg met de 
ander

Wat:   inzien jaarcijfers, onder het 
genot van koffie, thee of fris

Wanneer:  11 mei, 19.00-20.00 uur
Waar:    Landelijk bureau Op weg met 

de ander
   Beatrixstraat 20a, Nijkerk
Aanmelden 
verplicht:   per mail  

info@opwegmetdeander.nl 
of telefonisch 033-245 66 20

VOORAANKONDIGINGEN
 

ONTMOETINGSDAG
Voor wie:    mensen met een lichamelijke 

beperking en hun vrienden
Wanneer:   12 juni, 14.30-19.00 uur 

(inclusief maaltijd) 

Waar:    verenigingsgebouw De Voor-
hof, Hoofdweg 48, Zegveld

Thema  
en spreker:   info op onze website volgt 

zo spoedig mogelijk
Aanmelden:  www.opwegmetdeander.nl  
   (verplicht)

26E FAMILIE- 
ONTMOETINGSDAG

 

Voor wie:  mensen met een verstande-
lijke beperking, hun familie-
leden en begeleiders

Wanneer:   11 september  
10.30-15.15 uur

Wat:    - Bijbelvertelling door ds.  
 N. Noorlander

   -  muzikale medewerking 
door Bart Jansen, piano,

    Rita Roggeveen en
    Rebecca Wolvers, gitaar
    
   Er kan ’s middags worden  
   gekozen uit:
   -  sporten, snoezelen, crea-

tief bezig zijn,
   -  bespreking Bijbelvertelling
   middagprogramma ouders/ 
   begeleiders:
   Verhalenvertelster Willemien  
   Hilberink vertelt over ”Op  
   het puntje van mijn reiskist”,
   een bemoedigend verhaal  
   over wat een psalm een  
   mens te zeggen heeft op  
   zijn pelgrimsreis naar het  
   hemelse Jeruzalem.
Waar:   Ontmoetingshuis,  
   Spiesheem 54, Veenendaal
Aanmelden: www.opwegmetdeander.nl  
   (verplicht)

Voor alle aankondigingen op deze pagina 
geldt: “Als de Heere wil en wij leven.”  
(Jak. 4:15)


