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De christelijke vereniging op gereformeerde grondslag Op weg met de ander is een 
belangenorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en sociale beperking 
en hun verwanten. Haar motto is ”Koester het kwetsbare”. 
 
De vereniging zet zich in voor lotgenotencontact en cliëntenondersteuning. Zij begeleidt 
ouderinitiatieven bij het opzetten van woonvoorzieningen met een christelijke identiteit. Ook 
ontwikkelt zij aangepast catechesemateriaal. Op weg met de ander faciliteert uitzending van 
kerkdiensten en meditaties voor doven en slechthorenden. Zij organiseert maatjescontact voor 
partners van mensen met autisme. Ook geeft de vereniging cursussen voor deze doelgroep. Via het 
magazine en nieuwsbrieven en website informeert zij haar achterban over diverse onderwerpen. 
 
Maatschappelijke context 
Net als 2020 stond ook 2021 in het teken van corona. De pandemie had opnieuw nadelige gevolgen 
voor onze doelgroep. Willem Schneider schreef in ons magazine dat de politiek in coronatijd weinig 
aandacht heeft voor mensen met een beperking. Schneider constateerde dat het ministerie van 
Volksgezondheid in haar brieven over Covid-19 nauwelijks iets schreef over de problemen van 
gehandicapten met de coronamaatregelen. Helaas lieten ook de verantwoordelijke bewindslieden 
zich in het openbaar nauwelijks uit over de (psychische) problemen die onze doelgroep met deze 
maatregelen hadden. Veel mensen met een (verstandelijke) beperking liepen sociale activiteiten mis, 
met als gevolg dat zij in een isolement verkeerden. Het kost voor hen veel tijd de draad weer op te 
pakken. Onze vereniging probeerde alternatieven te bieden, onder meer door online-bijeenkomsten 
te organiseren. Ook de kerken lieten zich niet onbetuigd door online aangepaste diensten te 
beleggen, die op onze site en in het magazine werden aangekondigd.  
 
Bestuurszaken  
In 2021 vergaderde het bestuur vier keer. Er waren veel zaken die de aandacht van het bestuur 
vroegen, waaronder het invullen van bestuursvacatures, het werven van ambassadeurs en praktische 
zaken, zoals huisvesting van de vereniging en een wijzigende financiële registratie (UBO). 
 
Het jaar droeg een feestelijk tintje vanwege het 40-jarig jubileum van onze vereniging. Ter 
gelegenheid hiervan belegden wij op 7 oktober een symposium voor ouders van kinderen met een 
beperking. Het thema luidde: ”Zo houden we onze huwelijksrelatie goed”. Spreker was psychosociaal 
hulpverlener Erik-Jan Verbruggen. 
 
Op de ledenvergadering van 11 mei is mandaat gegeven om een penningmeester te benoemen. Ook 
is er een mandaat gevraagd voor twee nieuwe bestuursleden. Dit is unaniem aanvaard. We hebben 
deze vacatures kunnen invullen met de volgende personen: de heer R. W. A. Oorschot uit Delft als 
penningmeester en ds. A. van Zetten uit Bennekom en mevrouw L. Cysouw uit Barneveld als 
bestuursleden. Het bestuur telt nu zeven leden. 
 
Ambassadeurs 
Om meer bekendheid te geven aan de vereniging, is het bestuur op zoek gegaan naar ambassadeurs.  
De volgende personen zijn van onze vereniging ambassadeur geworden: vanuit de Gereformeerde 
Gemeenten: Mettie de Braal, vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken: Marijke de Wit-Bakker, 
prof. dr. ir. Henk Jochemsen, ds. Martin Visser, vanuit de Protestantse Kerk in Nederland: ds. M. 
Messemaker, ds. F. J. K. van Santen, ds. ir. Rutger F. Mauritz, drs. Marleen Hout-Korevaar, drs. Eline 
van Vreeswijk-van Bloemendaal, ds. G. D. Kamphuis, dr. Alfred Teeuw, drs. Nico van der Voet, ds. J. 
A. W. Verhoeven, ds. J .J. ten Brinke en vanuit de Hersteld Hervormde Kerk: ds. J. Joppe, ds. K. J. 
Kaptein, dr. P. C. Hoek en ds. A. A. F. van de Weg. Het bestuur is dankbaar dat zovelen onze 
vereniging een warm hart toedragen. 



 
Publiciteit 
De uitgave van het magazine Op Weg is een belangrijk middel voor de presentatie van de vereniging. 
Niet alleen is het een breed informatieblad voor mensen met beperkingen en hun familieleden, ook 
worden onze activiteiten aangekondigd en in woord en beeld verslag gedaan van deze activiteiten. 
Zo was er aandacht voor thuisonderwijs in coronatijd. In het maartnummer gaf het echtpaar Van de 
Vreede met vier kinderen - van wie twee met een lichte verstandelijke beperking - een inkijkje in hun 
bestaan als leerkracht en opvoeder van hun kinderen. 
Het meinummer stond in het teken van het jubileum. Het oktobernummer was een themanummer 
over mantelzorg. In het decembernummer stond een interview met Hendrik Jan van der Heiden over 
autisme in relatie met gezin en geloof. Dit artikel is ook op CIP.nl geplaatst en is daar 1200 keer 
gelezen. Een artikel over het jubileumthema ”Hoe houd je je relatie goed” werd zelfs ruim 2000 keer 
gelezen. De campagne op CIP leidde tot meer bekendheid, leden en vrienden van de vereniging. 
In combinatie met het magazine Op Weg wordt er vijf keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Deze 
informeert de lezers over onze bijeenkomsten, interessante artikelen en informatie voor mensen 
met een verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking. Ook werkte freelance-journalist Gijsbert 
Wolvers mee aan de verdere professionalisering van het magazine Op Weg en is hij als eindredacteur 
hierbij betrokken. 
 
Blogs 
In december zijn we begonnen met een blogpagina op de website. De bedoeling is dat er regelmatig 
nieuwe blogs verschijnen. De blogs gaan over alledaagse situaties, bijzondere momenten. Moeders 
geven een inkijkje in hun dagelijkse leven waarin hun kind of partner met een beperking of hun eigen 
beperking een rol speelt. Dit is een vorm van lotgenotencontact waardoor herkenning en erkenning 
wordt gevonden. 
 
Leden, donateurs en actie vrienden 
Eind 2021 telde de vereniging 1092 leden, 14 minder dan eind 2020. Veelal zijn er mutaties door 
overlijden of vanwege ouderdom. Daarnaast telt Op weg met de ander 90 donateurs, 4 minder dan 
in 2020.   
In 2020 werd begonnen met de actie ”Word vriend van Op weg met de ander”. Vanaf 10 euro per 
jaar kan iemand vriend worden. Als welkomstcadeau krijgt een vriend een piano-cd. We zijn 
inmiddels 36 vrienden rijker. De meeste vrienden geven meer dan 10 euro per jaar. 
 
Op weg met de ander-woonvoorzieningen 
De vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia Zorg. De 
woonvoorzieningen waarmee de vereniging samenwerkt zijn: 

• ”BenThuis” in Benthuizen 
• ”De Handpalm” in Bleskensgraaf 

• ”De Regenboog” in Brakel 

• ”De Haar” in Huizen 
• ”Tricolore” in Krimpen aan den IJssel 

• ”De Kievit” in Sliedrecht 

• ”Het Tuinhuis” in Woudenberg. 
 
Dit jaar vergaderde het verenigingsbestuur één keer met de raad van bestuur van Philadelphia. 
 
Wooninitiatieven 
De vereniging is betrokken bij het opzetten van diverse wooninitiatieven. Bij de in november 2020 
gestarte woonvoorziening in Elspeet geeft de vereniging nog altijd adviezen. 



De vereniging ondersteunt sinds 2014 de start van een ouderinitiatief in IJsselmuiden, gemeente 
Kampen. Op dit moment staan zestien belangstellenden op de wachtlijst. Samen met stichting 
Sprank volgt de vereniging de ontwikkelingen voor de aanvraag van de te bouwen locatie in 
IJsselmuiden nauwgezet.  
Ook kent de vereniging een groep ouders van achttien kinderen met een verstandelijke beperking die 
belangstelling hebben voor een identiteitsgebonden woonvoorziening in Veenendaal. De 
belangstellenden wonen bijna allemaal nog bij hun ouders thuis. Het aantal belangstellenden neemt 
toe. Samen met stichting De Rozelaar zijn we op zoek naar een geschikte locatie in Veenendaal.  
De vereniging staat eveneens in contact met een groep ouders van ruim dertig jongvolwassenen met 
een verstandelijke beperking die belangstelling hebben voor een toekomstige woonvoorziening in  
Groot-Ammers e.o. Het project loopt in samenwerking met woningcorporatie Lek en Waard Wonen 
en Stichting Sprank is als toekomstig zorgverlener hierbij ook betrokken. 
Voor jongeren met autisme is de vereniging actief om ambulant wonen in Genemuiden mogelijk te 
maken. Een oudercommissie is met de gemeente in gesprek om te zoeken naar een passende locatie. 
 
Uitzending voor doven en slechthorenden 
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), LPB Media en Op weg met de ander zonden het afgelopen 
jaar elke maand een meditatie uit in gebaren voor doven en slechthorenden. Deze werden vertaald 
door een doventolk; de predikanten gebruikten ondersteunende gebarentaal. Voor mensen die op 
latere leeftijd doof zijn geworden zijn de meditaties ook ondertiteld. De meditaties zijn op een later 
tijdstip te bekijken en staan in het archief op de website van Op weg met de ander en op ons eigen 
YouTube-kanaal. 
De twaalf meditaties worden op één dag opgenomen en verspreid over het jaar werden uitgezonden.  
 
Familie-ontmoetingsdag 
Helaas kon vanwege corona de familie-ontmoetingsdag voor de tweede keer op rij niet doorgaan. 
Daarvoor in de plaats kozen we voor een online-uitzending. Deze werd op 11 september vanuit de 
Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn uitgezonden. 
De bijeenkomst op 6 november voor ouders en hun dove of slechthorende kind kon eveneens niet 
doorgaan. Deze is verplaatst naar 5 november 2022. 
 
Bijeenkomst voor mensen met een lichamelijke beperking 
Op 12 juni was er zowel fysiek als een online-bijeenkomst in het verenigingsgebouw De Voorhof in 
Zegveld. Spreker was Henk Binnendijk; het thema was ”Op weg naar de hemel, de tabernakel als 
wegwijzer”. De vereniging had voor een maquette van de tabernakel gezorgd.  
De blinde pianist Tjaco van der Weerd begeleidde de liederen op de piano en onze eveneens blinde 
collega Barbera Bons speelde op de dwarsfluit. De bijeenkomst werd gefilmd en gemonteerd door 
LPB Media en direct op YouTube gestreamd. 
 
Platform Autisme in de kerk 
Op 25 maart heeft het platform Autisme in de kerk een webinar gehouden over ”Autisme thuis, over 
de kracht en moeiten van het geloof”. De lezing werd verzorgd door Bernadette van Rossum. Twee 
ervaringsdeskundigen vertelden over de invloed van autisme op het gezinsleven. 
 
Cursus ”Ass bij je man wat dan?” 
In samenwerking met Gerda Bastiaan van het Therapeutisch Centrum GGZ is de vereniging een 
cursus in Urk gestart voor vrouwen van wie de man (vermoedelijk) autisme heeft. De cursus bestaat 
uit zeven bijeenkomsten. In 2021 hebben wij deze cursus zowel in Urk als in Nijkerk gegeven, in 
Nijkerk alleen door stafmedewerker Jenneke Wolvers en maatschappelijk werker Barbera Bons. 
 
Maatjesproject 



Het afgelopen jaar hebben diverse maatjes ongeveer vijf gesprekken gehad met partners van mensen 
met autisme. De vereniging doet dit project in samenwerking met het Therapeutisch Centrum GGZ. 
Dit jaar was er een intervisiebijeenkomst. Ook zijn diverse begeleidingstrajecten met succes 
afgerond. Er loopt nog een aantal gesprekken. 
 
Landelijk bureau 
Het landelijk bureau maakte ook in het afgelopen jaar gebruik van de administratieve ondersteuning 
van het Hervormd Bondsbureau in Nijkerk. In verband met de opheffing van het Bondsbureau is 
dienstverlening is per 31 december beëindigd. In 2021 is besloten dat Eveline Bast, die dit werk 
eerder deed vanuit het Bondsbureau deed, de administratie in 2022 voortzet. 
 
Financiën 
In 2021 kwam in totaal een bedrag van 126.219 euro aan inkomsten binnen. Aan uitgaven besteedde 
de vereniging 145.147 euro, zodat werd afgesloten met een verlies van 18.928 euro. Dit ontstond 
vooral vanwege gestegen personeelskosten. Het verlies kwam ten laste van de algemene reserve. 

 


