
6   Op weg met de ander  |  april 2016 Op weg met de ander  |   april 2016     7   

Dertig jaar lang was hij het gezicht van Op weg met de ander. Ondanks 

dat hij het stokje in 2011 overdroeg, volgt ds. Harke Harkema (jr.) de 

vereniging nog altijd op de voet. “Het gaat er heel goed mee”, zegt hij 

waarderend, “en het blad ziet er erg mooi uit.”

“Ik ben al veertig jaar betrokken bij het werk voor 
mensen met een beperking”, zegt ds. Harkema (68) in 
het appartement met uitzicht op de kerk in Onstwedde 
(Gn.) waar hij 22 jaar voorging. In 1976 ging hij mee met 
de allereerste vakantieweek van de Hervormd-Gerefor-
meerde Vrouwenbond.
Zijn moeder, Agatha Harkema-Visch, was als presidente 
van de vrouwenbond een drijvende kracht achter de 
opzet van de vakanties. “Er was destijds behoefte aan 
eigen, hervormde vakantieweken. Geen van de her-
vormd-gereformeerde bonden vond dit op haar weg 
liggen. Ook de vrouwenbond dreigde die kant op te 
gaan. Mijn moeder haalde toen de gelijkenis van de 
Barmhartige Samaritaan naar voren. Zij vond dat er juist 
iets op hun weg kwam. Ze deed dat krachtig, overtui-
gend en teer.”
In 1976 organiseerde de vrouwenbond de eerste vakan-
tieweek. Een jaar later waren het er twee, en in ’78 al 
vier, allemaal gericht op mensen met een lichamelijke be-
perking. Later kwamen er ook weken voor mensen met 

een verstandelijke beperking bij. “Inmiddels zijn er veel 
meer soorten, onder meer voor mensen met autisme.”
Mevrouw Harkema betrok haar zoon bij de organisatie. 
“Harrie heeft een groot hart”, zei ze. Sindsdien was 
Harke junior niet meer weg te slaan bij het gehandi-
captenwerk. “Ik deed ook altijd het geestelijk deel van 
de instructiedagen voor de staf. Met groot plezier. Nog 
altijd krijg ik na afloop van de instructiedagen en va-
kantieweken hartelijke kaartjes.”

Een vereniging
De bezoekers van de vakantieweken kregen behoefte 
om elkaar ook buiten de vakanties te ontmoeten. Om 
dat mogelijk te maken, werd er in maart 1981 een her-
vormd-gereformeerde vereniging opgericht. De licha-
melijk beperkte Jannie van der Knijff hield tijdens de 
oprichtingsvergadering een lezing. “Zij stelde de naam 
”Op weg met de ander” voor en dat werd ’m. In het be-
gin verwarden kerkenraden de naam helaas nogal eens 
met die van het Samen-op-Wegproces.”

Ds. Harkema werd voorzitter van de nieuwe vereniging, 
een functie die hij dertig jaar vervulde (1981-2011). 
“Hoeveel uur me dit kostte? Vanwege de voorbereiding 
voor al dit werk en niet te vergeten de reistijd vanuit 
Onstwedde, was ik er ongeveer één dag in de week 
mee bezig.”
De bezigheden breidden zich uit. “Ik kwam ook in het 
bestuur en later de raad van toezicht van de protes-
tants-christelijke doveninstelling Effatha, waar ik de 
hervormd-gereformeerden vertegenwoordigde. Ook 
het werk voor de dove en slechthorende medemens 
heeft me altijd sterk aangesproken. Ik vind het gewel-
dig dat Op weg met de ander het initiatief heeft geno-
men om dovendiensten uit te zenden.”

Klopt het dat de Op weg met de ander zich meer ont-
wikkelde tot een emancipatievereniging van mensen 
met een beperking?
“Wij richtten ons in de beginjaren op de gemeenten. 
Die handelden toen niet als de Barmhartige Samari-

taan; ze waren niet zo betrokken op mensen met een 
beperking. Ook waren kerkgebouwen slecht toegan-
kelijk.
Onze tweede stafmedewerker, Henri Wolterink, heeft 
rond 1985 een nuttige bezinnende studie gedaan 
over de plaats van de leden met een beperking in de 
christelijke gemeente. Hij zegt daarin dat een gemeen-
te die de zwakken niet wil zien, geen gemeente van 
Christus is. Mede door die afstudeerscriptie is er in 
hervormd-gereformeerde gemeenten meer aandacht 
gekomen voor deze gemeenschappelijke opdracht.
Helaas is dat besef wel wat, maar nog lang niet vol-
doende, doorgedrongen. Wat mij het meeste moei-
te kost, is dat ik zelden echte diakenen tegenkom. 
Doorgaans raken zij verstrikt in vergaderwerk en veel 
andere verplichtingen. Ze dienen echter een helpende 
hand te bieden aan de gemeenteleden, vooral aan hen 
met een beperking: praktische hulp geven, gezelschap 
houden, meeleven met de ander. Gelukkig hebben we 
in onze periode in Brakel mooie diaconale vormen van 
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Oud-voorzitter ds. Harkema blikt 
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ging had gezeten, afscheid. Een jaar later, in april 2012, 
bleek ds. Harkema de ziekte van Kahler te hebben, een 
pijnlijke vorm van bloedkanker. Al vrij snel kon hij zelfs 
zittend niet meer voorgaan. Behandeling bleek niet 
mogelijk. In december dat jaar nam hij afscheid van de 
hervormde gemeente in Middelharnis. “De afscheids-
dienst werd geleid door prof. De Reuver. Aan het eind 
van de dienst heb ik nog een slot- en dankwoord ge-
sproken en de zegen opgelegd.”
Hij en zijn vrouw Ina verhuisden naar Onstwedde, waar 
ds. Harkema 22 jaar had gestaan. Én waar dochter 
Agathe, die in 1998 op 17-jarige leeftijd na een ver-
keersongeluk overleed, naast de kerk begraven ligt.
Na de verhuizing begin 2013 was ds. Harkema er erg 
slecht aan toe. “De verwachting was dat hij nog drie 
maanden te leven zou hebben”, zegt zijn vrouw, Ina 
Harkema (69).
Eenmaal verhuisd naar het Groningse dorp, bleek me-
vrouw Harkema acute leukemie te hebben. “Ik kreeg 
een stamceltransplantatie. Die mocht slagen”, vertelde 
ze. “Wat bij mij niet mogelijk was, bleek bij haar aan 
te slaan”, zegt hij. “Het was een beangstigende, maar 
ook heel mooie tijd. Iedere dag beseften we: de ander 
is er nog.”
Tot hun beider verwondering is zijn gezondheidstoe-
stand redelijk stabiel. “Wel is hij 25 centimeter gekrom-
pen. Daardoor raken de wervels elkaar en dat is erg 
pijnlijk. Het slapen is een probleem”, aldus Ina Harkema.

Wat doet al dit leed met u?
Hij: “Enerzijds zou ik vanwege het lijden willen dat er 
een eind aan kwam. Anderzijds hebben we het nog zo 
mooi met elkaar, met onze kinderen en acht kleinkin-
deren. Ook genieten we van de natuur om ons heen, in 
alle seizoenen.
Ik ga gerust met rollator door het dorp. Na afloop van 
de normale avondmaalsdienst is er voor mensen met 
beperkingen een korte viering voor kerktelefoonluiste-
raars. Nu zit ik zelf aan die tafel. Dat is emotioneel.
De situatie is soms moeilijk, maar ik ben als Job voor 
echte opstand bewaard gebleven. Als we geen geloof 
hadden, was het lijden ondragelijk. Maar we mogen 

alles uit handen geven. Het lijden bepaalt ons erbij dat 
we in alle dingen afhankelijk zijn van de Heere.”

Gijsbert Wolvers

betrokkenheid ge-
zien. Daaruit is ook 
woonvoorziening 
De Regenboog in 
deze plaats ont-
staan.”

Hervormd-gere-
formeerde woon-
voorzieningen zijn 
ontstaan vanuit 
ouderinitiatieven, 
maar nooit gebun-
deld in één lande-

lijke zorginstelling. Is de hervormd-gereformeerde 
modaliteit wel actief genoeg om een eigen subzuil op 
te richten, zoals afgescheiden kerken dat ook in de 
gehandicaptensector deden?
“Dat zit niet in onze genen. Hervormd-gereformeer-
den hebben altijd geprobeerd bestaande christelijke 
organisaties overeind te houden en bij het Woord te 
bewaren. Daarom werkte ik in de Dovencommissie 
samen met allerlei kerkverbanden. Niet om een eigen 
dovenschool te stichten –zoals de gereformeerd vrij-
gemaakten dat wilden– maar om binnen Effatha een 
woning van gereformeerde signatuur te realiseren.
Vanuit dat in stand houden van het bestaande is Op 
Weg met de Ander in 1995 gaan samenwerken met de 
protestants-christelijke gehandicapteninstelling Phila-
delphia. In onze kringen bestond destijds een schrik-
beeld over het vermeende gebrek aan principieel ge-
halte in bij deze organisatie. Maar wij hebben er vaak 
medewerkers met grote deskundigheid en betrok-
kenheid aangetroffen. Ik heb de indruk dat sommige 
reformatorische gehandicaptenzorginstellingen soms 
meer vragen naar de identiteit dan naar de kwaliteit 
van medewerkers.
Ook kerkelijk gezien hebben hervormd-gereformeer-
den ter plaatse een roeping. Het is van belang om de 
verantwoordelijkheid voor de plaatselijke gemeente 
te nemen, en niet met het onkruid het koren uit te 
trekken. We wonen ten slotte niet allemaal op de 
Veluwe.”

U bent dertig jaar voorzitter geweest van Op weg met 
de ander. Hoe kijkt u daarop terug?
“Met veel dankbaarheid. Mijn leven is daardoor een 
bepaalde richting op gegaan. Het ging ten koste van 

studie in de pastorie. In mijn studietijd ben ik assistent 
geweest van de hoogleraar gereformeerd protestantis-
me. Ik wilde verder gaan om mijn doctoraal te halen. 
Ik haalde er zelfs al een bijvak voor, maar door al het 
gehandicaptenwerk is er niets van terechtgekomen. 
Het is niet erg.”

Was dertig jaar niet te lang?
“Er werd destijds niet over gepraat. Het was al moeilijk 
genoeg bestuursleden te vinden. Opvolging was toen 
nooit aan de orde.”

Hoe kijkt u nu tegen de vereniging aan? Waarop moet 
zij zich richten?
“Het gaat heel goed met de vereniging. Het blad ziet 
er mooi uit. Ik denk dat we op deze weg verder mogen 
gaan. Er wordt weleens gezegd dat we weinig leden 
hebben. Maar vergelijk het eens met Effatha. Een gro-
te organisatie destijds, maar alle leden konden op één 
A4-tje!
Het is wel te hopen dat de betrokkenheid blijft. Ker-
kenraden moeten niet op stroop gaan lijken, want dan 
zakt de betrokkenheid zo weer weg. Dat zou heel jam-
mer zijn. Zo is het ook te betreuren dat het diaconale 
programma van de Gereformeerde Bond, Luisterend 
Dienen, is opgeheven. Waarom eigenlijk? Er werd be-
hoorlijk voor gegeven. Het is weliswaar overgegaan 
naar de GZB, maar die moet mijns inziens bij haar roe-
ping zending blijven en niet bijvoorbeeld met Woord 
en Daad concurreren.”

Wat vindt u van het streven van regering en Kamer-
meerderheid om de prenatale NIPT-test algemeen aan 
te bieden aan zwangere vrouwen?
“Dat vind ik afschuwelijk. De samenleving lijdt een 
groot verlies als zij mensen met Down uitsluit.”

Dubbel afscheid
In 2011 namen ds. Harkema en ds. M. van der Linden, 
met wie hij twintig jaar in het bestuur van de vereni-

Kerkenraden mogen
niet stroperig zijn, anders

zakt de betrokkenheid
met gehandicapten weg

Gemeente die de zwakken 
niet wil zien, is geen gemeente 

van Christus

Mevrouw Harkema-van Delft borduurde een 
merklap met een aantal dingen over hun le-
ven in en rond Onstwedde. 

- Bovenin staan twee sneeuwklokjes. Deze 
grijpen terug op het door ds. A. F. Troost 
gemaakte gedicht en lied. Deze vriend van 
de Harkema’s leidde de uitvaart van dochter 
Agathe. De dichter-dominee maakte later 
dat gedicht en een daarop geënt lied naar 
aanleiding van de sneeuwklokjes die  
ds. Harkema op het graf van zijn dochter 
vond op eerste Kerstdag 1999.

- Links onderin de grafsteen van Agathe, 
in het pastoriegedeelte van het kerkhof 
rond de hervormde kerk, met daarop (in 
Hebreeuws) de aangrijpende rouwtekst uit 
Markus 5:41: “Dochtertje, Ik zeg u: Sta op.”

- Daarnaast staan allerlei elementen uit de 
hervormde kerk van Onstwedde. Midden 
boven de Hebreeuwse spreuk die boven de 
ingang staat: Het heiligdom des HEEREN.


