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 “Op weg met de ander”  werkgroep Nieuw- Lekkerland 

                                                                                                            

                                                                                                                                      Oktober 2022 

Jaarverslag 2021/2022 

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

Werkgroep:  

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.  

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 erop 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 snel 
contact met elkaar via de app. 

- 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 tweemaal per jaar vergaderen 
wordt er bij het verslag een actielijst toegevoegd. Dan weet iedereen in één 
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’. 
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- 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. 

- Als werkgroep hebben we op 1 maart en 4 oktober 2022 kunnen vergaderen.  

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. Soms moeten we wel is naar een andere datum 
uitwijken door onvoorziene omstandigheden. Via de mail brengen we de moeders hiervan 
op de hoogte. Marieke maakt van iedere gehouden koffieochtend een verslag voor de 
werkgroep. We evalueren de koffieochtenden met elkaar als werkgroep in de vergadering. 

De koffieochtenden in november 2021 en januari 2022 konden niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. 

Op 7 april 2022 was de mogelijkheid er om de koffieochtend te houden. We vinden het fijn 
om genoeg ruimte te kunnen bieden daarom is het bij Pauline in de huiskamer. We mochten 
4 moeders ontvangen, waaronder 2 nieuwe moeders. Het onderwerp van deze morgen was: 
“omgaan met conflicten”. Moeders herkennen zich in het hebben van conflicten als hun kind 
autisme of een andere beperking heeft. Meestal komen ze vaker voor. Je zit niet altijd op 
dezelfde golflengte, lichaamstaal wordt moeilijk begrepen. 

We hoorden over het busvervoer van de kinderen wat zo ronduit slecht verloopt en wat 
voor nare gevolgen dat ook voor de kinderen heeft, ieder keer een andere chauffeur, bussen 
die te laat zijn. Ouders mailen wat af richting busvervoer en de gemeente. 

Bovengenoemde situaties veroorzaken veel conflicten en/of uitbarstingen en dat zorgt voor 
veel spanningen in de gezinnen. 

Donderdag 16 juni 2022 hadden we een high tea met weer een nieuwe moeder. Ook deze 
ochtend hebben we geopend met Bijbellezen en gebed. De sfeer was ontspannen, gezellig 
en vertrouwelijk! 

“Niets is vanzelfsprekend” was het onderwerp op 29 september 2022. Kinderen met een 
beperking, moeten langzaamaan leren herkennen wat je moet doen als iemand huilt, 
iemand boos is, iemand pesterig doet enz. Je kunt niet verwachten dat ze dat vanzelf 
aanvoelen of weten, maar hebben onze hulp daarbij nodig. Ze herkennen die emoties en dat 
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gedrag van anderen niet en dat maakt het lastig. Het maakt niet uit of het gaat om onze 
jongen kinderen of de oudere ‘niets is vanzelfsprekend’! 

Een trouwe moeder heeft aangegeven te stoppen met haar bezoek aan de koffieochtenden. 
Het mag met haar zoon zo goed gaan, ze heeft heel veel gehad aan de contacten met de 
moeders. Hierdoor heeft ze op tijd (voor het 18e jaar) begeleiding voor haar zoon kunnen 
krijgen. We zijn met haar dankbaar dat ze de keuze kan en mag maken om te stoppen. 

 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.  

- Doordat de coronamaatregelen grotendeels opgeheven konden worden, was er ook 
meer ruimte om bezoekjes te brengen en er fysiek te zijn voor de doelgroep. 

- Nieuwe contacten mogen behouden worden en medeleven wordt op prijs gesteld.  

- Vanuit de doelgroep wordt er regelmatig meegegeten bij werkgroepsleden, geweldig 
dat er zo’n goede band is. 

- Als er ziekte is kunnen we meeleven. Dit jaar zijn er een aantal operaties/ 
onderzoeken geweest bij de doelgroep. Ook is er een persoon verhuisd naar een 
woonvorm in Sliedrecht. 

- Alle jarigen zijn bedacht met een kaart.  

- We hebben gehoord dat het hebben van een jobcoaches bij sommige personen heel 
goed is. Met hen kunnen ze praten en als er een probleem is kan er gekeken worden 
naar een oplossing. 

- In overleg met Sjanie Breedveld (contactpersoon kerstpakketjes van de diaconie) 
hopen we als werkgroep de kerstpakketjes te gaan bezorgen bij onze doelgroep. Dit 
werd altijd bezorgd door iemand van de vrouwenvereniging, dit contact liep niet 
altijd soepel. Doordat we vaak al een kort lijntje hebben met onze doelgroep vinden 
we het mooi om dit als werkgroep te mogen doen.  

- 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.  

- Op de koffieochtend horen we regelmatig dat het contact met de gemeente 
Molenlanden moeizaam is, vervoer en indicatie voor zorgboerderij speelt hierbij een 
grote rol. We hopen dat ouders via de WMO-raad verder komen. Bas Deelen zal 
contact hebben met Jan Simons, voorzitter van de L. & N. Smit’s Stichting. Jan Simons 
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had ons ook al benaderd, mogelijk kunnen we iets voor elkaar betekenen rondom 
mantelzorgers/zorggenoten. Dit kunnen we delen met onze doelgroep. 

- We hebben op een vraag over de vakantieweken informatie kunnen geven. Ook komt 
er wel is een bericht over b.v. PGB hulp gezocht, wat we door kunnen geven. 

- Als werkgroep hebben we een kerstkaart met attentie ontvangen van de landelijke 
vereniging met de tekst: U bent betrokken bij het werk van de vereniging Op weg 
met de ander. Hartelijk dank hiervoor! De kaart is op de vergadering rondgegaan. 

- 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 onze werkgroep is er bekendheid gegeven aan de familieontmoetingsdag die 
gehouden is op zaterdag 21 mei 2022. Op deze zaterdag waren er veel activiteiten 
hierdoor zijn er vanuit Nieuw-Lekkerland geen mensen naar Apeldoorn geweest. 

- Vanuit onze gemeente is er bij verschillende gezinnen belangstelling voor de 
woonvorm in Groot-Ammers. 13 september 2022 was er een ouderbijeenkomst. Hier 
werd info gegeven over de bouwplannen. Verwachting is dat er in 2023 gebouwd kan 
gaan worden. 

Tenslotte: 

Door lichamelijke klachten moest Theo Hak de laatste vergadering aan zich voorbij laten 
gaan. We hopen van harte dat de medicatie aan mag slaan en als behandeling nodig is dit 
gezegend mag worden. “Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik 
wacht op Hem Zijn hulp zal blijken.” (Psalm 62). 

We voelen de gebrokenheid van deze wereld, met de oorlog in Oekraïne maar ook in onze 
gezinnen. Heer ontferm U! 

 

 


