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 “Op weg met de ander”  werkgroep Nieuw- Lekkerland 

                                                                                                            

                                                                                                                                      Oktober 2021 

Jaarverslag 2020/2021 

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

Werkgroep:  

Doordat we meer mogen en kunnen betekenen voor de mensen met een beperking en die 
bij hen horen is het fijn om de werkgroep uit te breiden, zodat de taken makkelijk verdeeld 
kunnen worden. Wilma Stuurman is bereid om in de werkgroep te komen. We heten Wilma 
van harte welkom binnen de werkgroep en we hopen dat ze 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), Wilma Stuurman, Pauline Heuvelman (secretaris). We 
hebben omgezien/ contact gehad naar/ met diegene met een beperking die dit fijn vindt. 
Ook zijn er nieuwe contacten ontstaan. Heel bijzonder omdat we dit jaar ook nog te maken 
hadden met 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 
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wordt er bij het verslag een actielijst toegevoegd. Dan weet iedereen in een 
oogopslag wat de acties zijn en de taken. 

- 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 2021 kunnen vergaderen in het Onderkomen en 
waren voor de avondklok vanwege de coronamaatregelen weer thuis. 5 oktober 
2021 kon de vergadering weer in de huiskamer plaats vinden en mochten we Wilma 
Stuurman verwelkomen binnen de werkgroep. 

- We ervaren dat de app groep voor de werkgroep in behoefte voorziet, we hebben 
snel contact 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. 

In januari 2021 zijn de moeders op de hoogte gebracht dat de koffieochtend nog niet door 
kon gaan met de coronamaatregelen. We hebben ze laten weten dat ze in onze gedachten 
en gebed zijn. 

Op 30 september 2021 was het mogelijk om de 39e koffieochtend te houden bij Pauline thuis 
doordat er genoeg ruimte is in de huiskamer. Allemaal hebben we het gemist, onze 
waardevolle gesprekken en het luisterende oor, het tonen van emoties en het vertrouwen 
onderling. We mochten een nieuwe moeder verwelkomen en 4 vertrouwde moeders. 1 
moeder heeft te kennen gegeven dat ze geen deel meer neemt aan de ochtenden, ze heeft 
er veel aan gehad en kan er dankbaar op terug kijken. Na de opening en gebed was er veel 
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stof tot praten en was het thema “Een beperking en genegenheid” niet nodig. We hebben de 
moeders aan het woord gelaten en gehoord hoe ze als moeders en hun kinderen 
probeerden staande te blijven in de moeilijke, spannende, onduidelijke en hectische tijd die 
achter ons ligt. Het was fijn om een kijkje te mogen nemen in elkaars gezin. 

 Besproken punten in vergaderingen: 

- Iedere vergadering bespreken we de contacten die we gehad hebben met mensen 
met een beperking en diegene die bij hen horen. Er mochten nieuwe contacten 
ontstaan, wat zijn we hier dankbaar voor. We hopen dat we ze tot een hand en voet 
mogen zijn. Als er ziekte is kunnen we meeleven. Alle jarigen zijn bedacht met een 
kaart. Over het algemeen gaat het goed met diegene die een beperking heeft.  

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

- We hebben ervaren dat er een nauwe band is tussen Ada Stam en de mensen met 
een beperking. Ze waren ook echt bezorgd om Ada tijdens haar ziek zijn. Wat zijn we 
dankbaar dat ze dit stukje werk weer op mag en kan pakken. Een Gods wonder! 

- We hebben Wilma Stuurman bij het doorlopen van de punten informatie gegeven en 
de taken verdeeld tijdens de vergadering. 

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

- Er wordt gekeken of iedereen die op onze lijst staat ook op de lijst staat van de 
diaconie en bedacht wordt met een kerstpakketje als dit gewenst is. 

- Iedere vergadering bespreken we de koffieochtend.  

- Als werkgroep hebben we een kerstkaart ontvangen van de landelijke vereniging met 
hierbij een cd met pianomuziek “Vier jaargetijden”. Deze is naar een werkgroepslid 
gegaan. 

- 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’: 

- Vanuit Nieuw-Lekkerland was er belangstelling voor de jongerendag van ‘Op weg met 
de ander’, een inhoudsvolle dag. Alleen nog niet direct aansluiting door de jonge 
leeftijd. 

- Doordat de Familie ontmoetingsdag ook dit jaar niet door kon gaan, is er 11 
september 2021 een online uitzending geweest. Er was een kleine groep bij elkaar 
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om met elkaar te zingen, te luisteren naar een Bijbelverhaal en een spelletje bingo te 
spelen. 
 

- Op weg met de ander bestaat 40 jaar. In het RD van 6 oktober 2021 is hier met een 
artikel bekendheid aan gegeven. Pauline Heuvelman is geïnterviewd met de vraag 
wat ‘Op weg met de ander’ voor haar betekend als moeder van een dochter met een 
meervoudige beperking. 

- Op 7 oktober 2021 is de jubileumbijeenkomst van het 40 jarig bestaan van ‘Op weg 
met de ander’ in Hardinxveld-Giessendam geweest. Met als thema: “Zo houden we 
onze relatie goed. Aandacht en zorg voor ons kind met een beperking. Dit is ervaren 
als een mooie, herkenbare, verreikend en waardevolle avond! In het RD van 14 
oktober 2021 is een samenvatting van de lezing geplaatst. 

Tenslotte: 

Dankbaar voor alle zegeningen. Dat Ada Stam zo hersteld is dat ze dit stukje werk weer op 
mag en kan pakken. Dat we als werkgroep weer bij elkaar konden komen en de 
koffieochtend ook weer opgestart kon worden. Dat Wilma Stuurman er bij mocht komen in 
de werkgroep. Dan zingt het vanuit ons hart: 

Wat zou ik met Gods gunsten overladen, 

Die trouwe Heere, voor Zijn genade vergelden. 

De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. 

En onze God ontfermt Zich op het gebed. (n.a.v. psalm 116) (overgenomen vanuit het app 
contact rondom de ziekte van Ada) 

 


