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Woord vooraf 

Er wordt tegenwoordig steeds meer opgelet of gebouwen wel 

gehandicapt-toegankelijk zijn. Drempels worden verwijderd, extra 

voorzieningen worden geplaatst. Hoe zit dat in de kerk? Is de kerk ook 

gehandicapt-toegankelijk, of gaat die ontwikkeling de christelijke 

gemeente voorbij? 

In deze brochure willen we aandacht vragen voor de plaats van de 

verstandelijk gehandicapte in de gemeente. En met plaats wordt 

uiteraard meer bedoeld dan: zijn de drempels letterlijk niet te hoog?! 

Maar: zijn gehandicapten van harte welkom in onze gemeente? En 

vooral: wat wordt hen dan aangeboden? 

Iedere kerkenraad zal een antwoord op die vraag moeten geven. Deze 

brochure wil predikanten, kerkenraadsleden en andere leidinggevenden 

in de christelijke gemeente daarbij helpen.

De commissie Gelijke Zorg wil uiteindelijk  bereiken dat de 

verstandelijk gehandicapte in de christelijke gemeente {beter) kan 

participeren. 
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'Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende 
overvloediger eer aan hetgeen gebrek eraan heeft; opdat geen 
tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar 

gelijke zorg zouden dragen' (1 Korinthe 12: 24-25) 

Hoofdstuk , 

In beeld of buiten beeld? 

Zijn er mensen met een verstandelijk beperking in uw 

gemeente? Die vraag kan kerkenraden in verlegenheid 

brengen. Niet zelden gebeurt het dat er eerst navraag gedaan 

moet worden. Zeker als mensen met een handicap langere 

tijd uit huis geplaatst zijn of zelfstandig zijn gaan wonen 

buiten de gemeente. Wáár zijn de mensen met een 

beperking (gebleven)? 

De plaats en de functie die mensen met een beperking in een gemeente 

krijgen, zijn niet overal gelijk. Lang niet overal zijn ze 'in beeld'. Het zicht 

op hen ontbreekt: óf men heeft er geen oog voor ... , óf men sluit er zijn 

ogen voor. En waar de gehandicapten 'in beeld zijn', daar zal op z'n minst 

de vraag gesteld moeten worden: in welk licht staat de gehandicapte? 
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gelijke zorg 

Zowel de praktijk binnen veel kerkelijke gemeenten als ook de geschiedenis 

leren ons dat de verstandelijk (zwaar) gehandicapte mens voor de meesten 

een 'vreemde' is. De gehandicapte voldoet niet aan de normen en eisen die 

wij als 'normaal' zijn gaan beschouwen in onze maatschappij en kerk. 

Geschiedenis 
De geschiedenis van onze Europese maatschappij en van onze christelijke 

kerk tonen aan dat het bestaansrecht amper of helemaal niet werd 

gegund aan de verstandelijk gehandicapte. De oude Grieken en Romeinen 

zagen mensen met een handicap als 'door de goden vervloekten', die je 

direct na de geboorte om het leven mocht brengen. Onder de christen-

keizer Constantijn de Grote mochten gehandicapte mensen blijven leven, 

maar zij waren voor velen een voorwerp van amusement. 

In de Middeleeuwen zakte men terug in oude sporen: zelfs Luther zat nog 

totaal verstrikt in het volksgeloof, dat er van uitging dat gehandicapte 

kinderen door de duivel verwekt waren. Zijn advies was om zulke 'bonken 

vlees zonder ziel' te verdrinken of te verbranden. In de zeventiende eeuw 

'isoleerde' men beperkten van kerk en maatschappij: ze werden 

opgesloten in gekkentorens, dolhuizen of narrenschepen. In de achttiende 

eeuw veranderde de houding ten opzichte van de gehandicapte als 

gevolg van de Franse Revolutie en van het Piëtisme (dus niet vanuit de 

gevestigde kerken!). Het absolute dieptepunt in de geschiedenis van 

West-Europa is wel de tijd van Nazi-Duitsland. In enkele jaren werden 

tienduizenden verstandelijk beperkten vernietigd. Ze werden het leven 

niet waard geacht. 

Oorzaken 
Hoe komt het toch dat we vaak zo'n negatief beeld hebben van de 

(verstandelijk) beperkte medemens? Een paar mogelijke oorzaken. 

@ De gehandicapte stelt ons voor raadsels. De gehandicapte is en blijft 

voor velen vreemd. Dit geheim veroorzaakt een onoverbrugbare 

kloof tussen hem/haar en ons. Hij/zij past niet in ons systeem en 

dat maakt ons onzeker. 
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in beeld of buiten beeld? 

@ De gehandicapte is een aanslag op ons 'ideaalbeeld' dat we hebben 

ontwikkeld op grond van de 'wetenschappelijk onderbouwde 

mythe' van menselijke vooruitgang. Een gehandicapte past niet in 

ons evolutionistische systeem, waar alles alleen maar beter wordt 

(gemaakt) en de beste overblijft. 

@ De maatschappij wil ons steeds meer laten geloven dat een 

arbeidsproductief leven een nuttig en waardevol leven is. Wie niet 

kan werken, wordt niet alleen als onnuttig beschouwd. Zo'n leven 

kost de maatschappij vooral 'handen vol geld'. 

Onze kerkelijke gemeenten 
Bij alle negatieve beeldvorming is er de laatste decennia ook heel veel 

goeds tot stand gekomen. In de maatschappij, op school en op het werk 

probeert men zoveel mogelijk mensen met een beperking te laten 

integreren. Steeds meer probeert men deze mensen op één of andere 

manier zelfstandig of begeleid te laten wonen. Maar hoe zit het met de 

acceptatie en integratie van de verstandelijk gehandicapte in onze 

kerkelijke gemeenten? 

Wijlen drs. A. Trapman schreef in zijn boekje 'De minste het meest' dat er 

de laatste jaren verschillende activiteiten voor mensen met een handicap 

van de grond zijn gekomen: aangepaste kerkdiensten, catechese en 

bijbelclubwerk. Tekenend is wel dat er nogal wat gemeenten zijn die 

catechese en het bijbelclubwerk overlaten aan vrijwilligers die dikwijls 

beoordeeld worden als bijzondere hobbyisten, maar geen enkele 

coaching ontvangen ... Trapman stelt dat gehandicapten 

liturgisch-pastoraal (veelal) in het vizier van de kerk gekomen zijn. Maar 

in de theologie staan zij nog vaak buiten het gezichtsveld. Wat dát 

betreft, kan men zelfs van een zekere discriminatie spreken. 

Verstandelijk tekort 
Luther had in zijn stelling dat mensen met een handicap door de duivel 

verwekt waren, wel het volksgeloof en het volksgevoel mee. Maar had hij 

daarin het getuigenis van de Schrift, de geopenbaarde raad en wil van 

God 
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mee? Hoe hoog wij deze hervormer ook achten, in deze zijn we het met 

hem fundamenteel oneens! 

Eén van de belangrijkste oorzaken waarom de kerk geen raad wist (en 

weet) met verstandelijk beperkten is hun verstandelijk tekort. Nogal wat 

leiders in de kerk menen weinig of niets aan deze mensen kwijt te 

kunnen en weinig van hen te kunnen verwachten: zij kunnen niet 'leren' 

wat de kerk hen leren wil. Het omgekeerde is ook waar: mensen met een 

beperking (en zij alleen?) weten geen raad met het intellectualisme en 

het rationalisme dat in de geloofsleer en in de prediking veelal de 

boventoon voert. Bij velen is geloven gelijkgesteld met óf afhankelijk 

gemaakt van verstandelijke kennis: er wordt niet naar het vertrouwen 

gevraagd. De prediking leidt dan niet meer tot verwondering en 

aanbidding, maar is een systeem geworden. 

De omgang met de verstandelijk beperkte medemens, die de relatie met 

God zo intens kunnen beleven, ontdekt ons (als we eerlijk willen zijn) aan 

onze eenzijdig heden en hoogmoed. God maakt ons in en door de 

verstandelijk beperkten maar al te vaak duidelijk dat er een 

fundamenteel onderscheid is tussen verstandelijke, theologische kennis 

en een levende en beleefde kennis van God. Theologische kennis, 

dogmatische kennis, die niet uitmondt in het relationele kennen 

(vertrouwen) van God, heeft zijn doel gemist en is ... zonde! 

De toenmalige intellectuele elite van Farizeeën en Schriftgeleerden 

kwam, ondanks hun kennis van de Schriften, niet tot Christus Jezus, in 

Wie God Zijn liefde en genade deed ervaren. De kinderen, de vermoeiden 

en belasten, de hoeren en tollenaars, de zondaren namen wél de 

toevlucht tot Jezus en voor hen gingen de poorten van Gods Rijk en hart 

open! Ook de apostel Paulus getuigt in die geest: God heeft het zwakke, 

het onedele uitverkoren om de wijzen te beschamen ( 1 Kor.1: 20 v.v.) Is het 

geen teken aan de wand dat in onze kerk grote theologen en vele 

gemeenteleden klagen over 'godsverduistering'? Zou dat soms komen 

door het versmallen van het geloof(-svertrouwen) tot een zaak van 

verstand en begrijpen? En hoeveel mensen met een beperking wandelen 

in het licht van Gods aanschijn voort! Zich in Hem en in Zijn toekomst 

verblijdend! 
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in beeld of buiten beeld? 

Eigen geloofsleer 
Het beeld dat wij ons van de medemens gevormd hebben, hangt nauw 

samen met onze eigen geloofsleer (dogmatiek). Met name wat betreft de 

leer van onze verlossing. Om ons van zonden te bevrijden en ons de 

gerechtigheid van het kindschap Gods te kunnen schenken, is de Heere 

Jezus in deze wereld gekomen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, 

uitgenomen de zonde. Hij heeft voor ons geleden, is gekruisigd, 

gestorven en begraven en ten derde dage opgestaan uit de dood. Door 

het geloof in de Heere Jezus Christus krijgen wij deel aan de verzoening 

en vernieuwing van ons leven. Waar het geloof in de Heere Jezus een 

rationeel, sluitend systeem geworden is, daar zijn het besef van zondaar 

te zijn en het ervaren van schuld, psychologische voorwaarden 

geworden. Eerst komt de wet en dan pas de genade ... Eerst het geloof en 

dan de genade . . .  

Als wij er  zulke systemen op na houden en de ander daaraan meten, dan 

kunnen wij ons terecht de vraag stellen: wie van de mensen met een 

handicap (en velen met hen) kan dán zalig worden? Worden de schatten 

van Gods genadeverbond in Christus dan wel voldoende aangeboord? 

Het Doopformulier leert ons al: 'Hoewel onze kinderen deze dingen niet 

verstaan (=begrijpen), zo mag men ze daarom van de doop niet 

uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten deel hebben aan de 

verdoemenis in Adam, en alzo ook weer in Christus tot genade 

aangenomen worden.'Wie neemt tot genade aan? Maken wij ons ertoe 

waardig door onze kennis? Vanwege ons schuldbesef? Nee!!! God de 

Vader neemt aan in Christus Jezus! Van Hem gaat de reddende liefde uit! 

Hij schenkt met het oog op de herschepping van het van Hem afgevallen 

schepsel, Zijn Woord en Geest. 

Open armen 
Hebben verstandelijk beperkten de liefde en genade van God de Vader, 

de verlossing in Christus en de vernieuwing door de Heilige Geest niet 

even zeer nodig als ieder ander mens? Zou God aan verstandelijk 

gehandicapten minder in liefde en genade denken dan aan 'groten in 
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het verstand'? Zou de verstandelijke handicap hen in de weg staan om 

op God te vertrouwen? Wie hier bevestigend op antwoordt, die maakt de 

medemens tot minder-waardige christenen. Ziende op de Heere Jezus, 

die kleine kinderen (die ook als minderwaardigen werden beschouwd 

door de discipelen) met open armen en zegenende handen ontving, 

mogen wij hen de Zaligmaker en Zijn zaligheid niet betwisten, maar ook 

aan hén rijk en vrij prediken! 

Zou het misschien wel eens zó kunnen zijn dat God mensen met een 

handicap aan de gemeente schenkt omdat we van hen zoveel kunnen 

leren? Wie komt in de omgang met verstandelijk gehandicapten niet 

onder de indruk van de hartelijke liefde en trouw waarmee ze God en 

hun naaste kunnen liefhebben? Wie hen in de gemeente van Jezus 

Christus veronachtzaamt, die doet én zichzelf én de gemeente grote 

schade aan ... 

,z 

Hoofdstuk 2 

Plaatsmaken in de gemeente 

Als een kind met een verstandelijke beperking geboren is, wordt dit 

vaak voorzichtig meegedeeld aan de gemeente en wordt speciale 

voorbede voor het gezin gedaan. Hoe gaat het verder? Wordt het 

snel weer stil rond het betreffende gezin? Of beseft de gemeente dat 

ze er een gewoon (volwaardig) gemeentelid bij heeft gekregen? Een 

gemeentelid dat ook levenslang aandacht en zorg van de kerkenraad 

én een eigen plaats in het kerkenwerk nodig heeft. 

Voor predikanten, kerkenraden en gemeente-leden kan het moeilijk zijn 

om op een goede manier om te gaan met het gezin waar een verstandelijk 

beperkt kind is geboren. Toch hebben de ouders en de andere 
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gezinsleden wel extra pastorale zorg nodig in het leren accepteren van 

en omgaan met de verstandelijke handicap van hun kind, broer of zus. 

Na de geboorte doen zich steeds weer nieuwe situaties voor die vragen 

om doordenking. Doop, kindercrèche, kerkdienst, zondagsschool, 

clubwerk, vakantiekampen, catechisatie, belijdenis, Heilig Avondmaal, 

kringwerk, relaties, plaats als lidmaat van de gemeente, enzovoorts. Al 

deze situaties komen onder een vergrootglas te liggen bij de komst van 

een beperkt gemeentelid. 

Eigen plaats 
Over de plaats en functie die mensen met een handicap in de christelijke 

gemeente kunnen, mogen en moeten hebben, valt heel wat op te 

merken. Als het gaat om werkelijke integratie van mensen met een 

handicap, zijn we er nog niet in veel gemeenten. Wie zijn oor te luisteren 

legt, hoort dat veel bijzondere doelgroepen vragen en zoeken naar een 

eigen plaats en gerichte aandacht in de gemeente. Dat vraagt om 

ontwikkeling van visie en beleid. 

Welke taak heeft het gemeentelid met een verstandelijke handicap? Een 

mens met een verstandelijke handicap is immers niet alleen ontvanger 

van zorg van anderen, maar heeft toch ook zelf gaven en talenten 

ontvangen als schepsel Gods? Helpen wij elkaar om tot ons doel te 

komen en de eigen taak te vervullen in dit leven? Hoe functioneren onze 

kerkdiensten en het gemeentelijk leven? Hoe staat het daar met de 

plaats van mensen met een handicap? 

Aangepaste kerkdiensten? 
In de zondagse kerkdiensten vindt de bediening van het heil plaats in 

Woord en sacrament. Wordt er gerekend met mensen met een 

verstandelijke handicap? Kunnen zij de kerkdiensten werkelijk volgen, of 

wordt er van hen verwacht dat zij zich aanpassen aan onze gangbare 

liturgie of anders weg blijven? Moeten zij het dan maar doen met een 

enkele aangepaste kerkdienst? 

Wij noemen onze kerkdiensten graag samenkomsten van de gemeente. 
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Kan iedereen, jong of oud, met of zonder handicap, meedoen met de 

bezinning op het Woord, het samen bidden en het samen zingen? 

Hoeveel ruimte bieden onze kerkdiensten? Mogen verstandelijk 

beperkten hun spontaniteit en hun soms afwijkende gedragingen 

meenemen naar de kerk? Gaan onze discussies ten aanzien van wat er 

nu wel of niet 'mag' in de kerkdienst niet ten koste van onze 

medemensen met een handicap? 

Het is natuurlijk heel makkelijk om een aantal 'eisen' op te sommen 

waarop de kerkenraad maar moet ingaan. Wat is er echter theologisch 

en praktisch haalbaar in de gemeente? Vragen stellen is eenvoudiger 

dan antwoorden geven. Maar zonder afbreuk te doen aan de waarde van 

regelmatig aangepaste kerkdiensten, zal er in onze 'gewone' 

kerkdiensten ook ruimte moeten zijn voor de verstandelijk 

gehandicapte. 

Aangepaste activiteiten? 
Het gemeenteleven kent allerlei activiteiten en ontmoetingen. In onze 

tijd betekent dat een hele opsomming van kerkenraadsvergaderingen, 

bijbelkringen, verenigingen, gemeenteavonden, catechisaties, clubs, 

commissies, huisbezoeken, enzovoorts. Het is geweldig positief als er ook 

een plaatselijke of regionale commissie is voor aangepaste catechese en 

clubwerk voor mensen met een verstandelijke beperking. In hoofdstuk 3 

wordt hierop concreet ingegaan. Betekent dit dat er zodoende plaats 

gemaakt is voorhen in de gemeente? Aangepast en apart gezet, of: 

aangepast en meedoen waar mogelijk? 

Wie het scala aan kerkelijke activiteiten in een gemeente overziet, kan 

bijna 'voor elk wat wils' ontdekken. Dat past in onze cultuur, waarin 

iedereen net als in de supermarkt z'n eigen smaak en merk kan kiezen. 

Verliezen we de gezamenlijke ontmoetingsmomenten als totale 

gemeente hierbij soms niet wat uit het oog? De momenten waarop jong 

en oud, met of zonder handicap, elkaar ontmoeten en delen in elkaars 

leven. Hoe verrijkend kan dat zijn! Een pleidooi voor zoveel mogelijk 

activiteiten waaraan zoveel mogelijk verschillende gemeenteleden mee 
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kunnen doen, is hier op zijn plaats. In een tijd van individualisering en 

fragmentarisering kunnen we dit als kerkelijke gemeente doorbreken 

door kerkelijke activiteiten niet op te splitsen in activiteiten voor heel 

specifieke doelgroepen, en door juist de diversiteit aan gemeenteleden 

bij elkaar te brengen en het onderlinge contact te stimuleren. 

Bijbelse maatstaven 
In 1 Korinthe 12 gaat het over de gemeente als het lichaam van Christus. 

Het Woord vraagt hier aandacht voor de zwakste leden, omdat in de kerk 

van Christus andere normen gelden dan in de maatschappij. In de kerk 

van Christus ontvangen de zwakste leden een centrale plaats. Hun 

aanwezigheid en de wijze waarop men met hen omgaat, is zelfs een 

toetssteen voor de kwaliteit van het gemeente-zijn! 

Men kan het zo zeggen: de gave van de zwakste leden is dat rondom hen 

de eenheid bewaard wordt. De verstrekkende conclusie (ook voor ons!) is 

dat door het alle aandacht geven aan de zwaksten in de gemeente, de 

jaloezie en de partijschappen overwonnen kunnen worden en de 

gemeenschap hersteld kan worden. De schijnbaar zwakste schakel 

bepaalt de kracht van de kerk. Het staat er echt in de verzen 22-25 van 

1 Korinthe 12! 

De vraag is of we er wel van overtuigd zijn dat wij echt wat kunnen leren 

van mensen met een verstandelijke handicap. Dat vraagt om relativering 

van het rationele van het geloof en om afstand doen van ons 

'gaafheidsmodel'. Juist mensen met een handicap kunnen ons bepalen 

bij het onvolkomene van dit leven en ons leren samen uit te zien naar de 

Toekomst. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Wie de wereld van de zorg voor verstandelijk beperkten enigszins kent, 

weet dat steeds meer van deze mensen in een gewoon huis, in een 

gewone woonwijk gaan wonen. De overheid wil dat mensen met een 

verstandelijke handicap steeds minder in grote woonvoorzieningen voor 

honderden mensen verblijven, en dat ze verhuizen naar kleinere 
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woonvormen waar één, twee of hooguit vier leefgroepen wonen. Dit 

beleid wordt 'deconcentratie' genoemd. 

Deze nieuwe ontwikkelingen hebben gevolgen voor het pastoraat aan 

deze doelgroep. Ze zijn niet langer meer aangewezen op de pastor en de 

activiteiten van de grotere woonvoorzieningen, maar op het plaatselijke 

gemeente-pastoraat en gemeente-activiteiten. Hierbij valt te denken 

aan huisbezoek, aangepaste catechese en clubwerk, pastoraat rond 

eventuele ziekte en stervensbegeleiding, ophalen en wegbrengen rond 

kerkdiensten en allerlei andere kerkelijke activiteiten. 

Zijn onze gemeenten hier klaar voor? Zijn er gemeenteleden die bereid 

zijn om als contactpersonen te functioneren? Wie stelt zijn huis open 

voor deze leden van de gemeente? Lopen we als gemeente achter deze 

ontwikkelingen aan of volgen we ze op de voet? Het beste is uiteraard 

om mensen met een verstandelijke handicap die in onze wijk komen 

wonen direct op te vangen en wegwijs te maken. Zo voelen ze zich snel 

thuis en gaan ze erbij horen. Het vraagt best veel van een kerkelijke 

gemeente om in te spelen op de komst van een woonvorm voor 

verstandelijk beperkte mensen in de wijk. Daarom is bezinning op 

concrete mogelijkheden voor integratie van de verstandelijk 

gehandicapte in de christelijke gemeente noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 3 

Concrete mogelijkheden 

Het is niet genoeg dat we verstandelijk beperkte mensen 

'accepteren' in de gemeente. Op grond van Gods Woord mogen 

we stellen dat zij voluit mens Gods zijn. Daarom moeten we hen 

ook ruimte bieden in de gemeente. Welke concrete mogelijkheden 

zijn er nu binnen de gemeente? 

Pastoraat 

Het bieden van pastorale zorg is heel belangrijk. Hoe vaak gebeurt het 

niet dat de kerk het laat afweten wanneer in een gezin een beperkt kind 

geboren wordt. De eerste tijd is er misschien nog wel veel aandacht: 

mensen brengen een bezoekje of laten via een kaartje of telefoontje hun 

medeleven blijken. Maar dat wordt na verloop van tijd steeds minder, of 

stopt zelfs. 
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Toch is blijvende extra zorg nodig. En niet alleen voor het gezin, maar 

zeker ook voor de gehandicapte zelf. Wanneer een kindje ouder wordt, is 

het belangrijk dat het merkt dat de gemeente er ook voor hem/haar is. 

Dat gemeente-leden aandacht hebben en de nodige zorg willen geven. 

Ondanks hun vaak kinderlijk vertrouwen in God, kennen verstandelijk 

beperkte mensen ook hun zorgen, hun verdriet, hun angst voor de dood. 

Niet alleen gemeente-leden, maar zeker ook predikanten en kerkenraden 

hebben hier een taak. 

Diaconaat 

Het is belangrijk om iemand binnen de kerkenraad aan te wijzen die 

zorg draagt voor het contact met de verstandelijk gehandicapte en het 

gezin. Op allerlei manieren kunnen mensen 'meedragen'. Het verzorgen 

van een beperkt kind, vraagt veel van een gezin. Andere gezinsleden 

hebben ook zorg en aandacht nodig. Het is goed als er mensen zijn die 

wel eens op het gehandicapte gezinslid willen passen, zodat ouders dan 

alle aandacht kunnen geven aan hun andere kind(eren) of aan elkaar. 

Tegenwoordig zijn er ook zogenaamde 'logeerhuizen', waar mensen met 

een beperking een aantal dagen of weken kunnen verblijven. 

Er kunnen ook financiële zorgen zijn. En hoewel er allerlei instanties zijn 

die één en ander vergoeden, er blijven nog genoeg extra kosten over. De 

diaconie dient daar alert op te zijn. Soms is het ook nodig dat mensen 

geholpen worden de juiste adressen te vinden waar ze voor financiële 

ondersteuning kunnen aankloppen. 

Kerkdiensten 

Mensen met een verstandelijke beperking bezoeken ook de 

kerkdiensten. Daarmee moet rekening worden gehouden. Ze moeten 

'voelen' dat ze er helemaal bij horen. Ze moeten merken dat de 

gemeente blij is dat ze er ook zijn. In 'aangepaste' kerkdiensten wordt 

de preek vooral gehouden in de dialoog-vorm en in de tegenwoordige 

tijd. De gehandicapte beleeft het verhaal dan alsof het op dat moment 

plaatsvindt. De preek mag niet kinderachtig zijn (de volwassen 

verstandelijk gehandicapte is géén kind 
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meer en heeft vaak al een heel leven achter de rug), maar moet wel 

kinderlijk eenvoudig zijn. 

Hoogtepunten in deze 'aangepaste' diensten zijn het samen bidden en 

samen zingen. Bidden is voor mensen met een verstandelijke beperking 

praten met hun grote Vriend Jezus. Als je mag weten dat de Heere Jezus 

je kent, dan is er rust. Het is goed om vooraf te vragen voor wie of wat 

gebeden moet worden. Ook het samen bidden van het 'Onze Vader' is 

heel waardevol. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het niveau van de 

verstandelijk beperkte Maar er zijn heel veel mensen met een beperking 

die dit gebed kunnen meebidden. 

Ook kennen ze vaak de (aangepaste) geloofsbelijdenis. Meestal worden 

de 'aangepaste' diensten 's middags gehouden. Jammer is dat dan de 

'Tien Geboden' niet aan de orde komen, want ook deze kunnen ze vaak 

opzeggen. Bovendien kunnen ze hierop aangesproken worden in de 

praktijk van het dagelijks leven. Ook bij het collecteren kunnen de 

beperkten volop ingeschakeld worden. 

Deze aangepaste diensten zijn van grote waarde, maar toch mag men 

nooit uit het oog verliezen dat zij ook in de gewone diensten aanwezig 

zijn en aandacht verdienen. 

Catechese 

Verstandelijk beperkte mensen zijn volwaardige leden van de 

christelijke gemeente. Andere kinderen krijgen catechisatie, dus mogen 

we hen dit ook niet onthouden. Indien mogelijk kan de catechese 

gezamenlijk met andere jongeren gegeven worden, maar soms is een 

aparte vorm wenselijk. De catechese aan verstandelijk beperkten is in 

geen geval een privé-aangelegenheid, maar dient uit te gaan van de 

gemeente/de kerkenraad. Het is ook mogelijk een vorm van aangepaste 

catechese samen met andere gemeenten op te zetten. 

Sommige mensen met een verstandelijke handicapwillen graag 

belijdenis doen. Dat vereist uiterste zorgvuldigheid: een predikant en de 

kerkenraad dienen hieraan extra zorg te besteden. Vanuit de 

overtuiging dat naar bijbels 
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besef verstandelijk gehandicapten een volwaardige plaats in de 

christelijke gemeente mogen innemen, dient er alle ruimte te zijn voor 

de mogelijkheid ook aangepaste belijdeniscatechese te starten. 

Zondagsschool en club 
Het is heel goed mogelijk om verstandelijk gehandicapten te integreren 

in bestaande activiteiten. Een eerste stap die iedere gemeente kan 

zetten, is hen een plekje te geven op de zondagsschool en/of in het 

reguliere clubwerk. Op de gehandicapte en zijn ouders kan dat een 

positieve invloed hebben: we horen er helemaal bij. De bezoekers van de 

zondagsschool en de club leren op hun beurt weer om zorg te dragen 

voor de verstandelijk gehandicapte in de gemeente. 

Aan de andere kant moet ook gezegd worden dat het op een bepaald 

moment beter kan zijn om een ander plekje in het kerkenwerk voor de 

verstandelijk gehandicapte te zoeken. Een reden zou kunnen zijn dat het 

gedrag van de verstandelijk gehandicapte een 'stoorzender' gaat worden 

voor leidinggevenden en/of de kinderen. De verstandelijk gehandicapte 

moet ook niet' kinderachtig' benaderd worden. Daarom is het goed om 

te zorgen voor doorstroom-mogelijkheden naar andere activiteiten. 

Bijbelkring 
In een woonvorm voor verstandelijk beperkten is het vaak mogelijk om 

een bijbelkring te organiseren. De bewoners kunnen dan, onder 

begeleiding, met elkaar over bepaalde onderwerpen praten. En hoewel 

dit in de praktijk (door het verschil in niveau) meestal neerkomt op een 

vorm van catechisatie, wordt dit door de gehandicapten toch niet zo 

ervaren. Ze zien het echt als (huis}bijbelkring. Wat misschien begint met 

de kerkelijk meelevende bewoners, kan leiden tot veel bredere deelname. 

Bij het organiseren van deze bijbelkring is het goed onderhouden van de 

relatie met het personeel heel belangrijk. 

Op dit terrein liggen er trouwens de nodige uitdagingen voor de 

christelijke gemeente. In (bijna) iedere gemeente is er wel een 

woonvorm voor verstandelijk gehandicapten te vinden. 

zz 

Hoofdstuk 4 

Aan het werk voor 
verstandelijk beperkten 

Als in september de uitnodigingen voor catechese en andere 

gemeente-activiteiten komen, kan het voor (verstandelijk) 

beperkten verdrietig zijn als ze daar niet aan kunnen 

deelnemen. Of zelfs helemaal niet uitgenodigd worden. Het is 

daarom belangrijk om serieus na te gaan of er in de gemeente 

activiteiten opgezet kunnen worden voor de verstandelijk 

gehandicapte medemens. Maar hoe krijg je deze activiteiten van 

de grond? 
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In hoofdstuk 3 zijn een aantal mogelijkheden kort aangestipt. Maar 

voordat deze activiteiten aangeboden kunnen worden, dient het nodige 

voorwerk gedaan te worden. In dit hoofdstuk worden een aantal 

praktische handreikingen gegeven. 

Werkgroep en commissie 
Wil een gemeente serieus met activiteiten voor verstandelijk beperkte 

mensen aan het werk, dan is het nodig dat er een speciale werkgroep wordt 

ingesteld. Als er geen werkgroep wordt ingesteld, dreigt het gevaar dat 

activiteiten incidenteel zijn doordat niemand het proces bewaakt. 

@ 

@ 

@ 

Het is belangrijk dat de activiteit onder verantwoordelijkheid van 

de kerkenraad wordt georganiseerd {zie ook de opmerkingen in 

hoofdstuk 3). De leden van de werkgroep/commissie worden 

daarom benoemd door de (centrale) kerkenraad. 

De kerkenraad start met het zoeken naar gemeente-leden die 

capaciteiten hebben om mee te draaien in een uitvoerende 

werkgroep. Deze uitvoerende werkgroep is belast met de 

daadwerkelijke uitvoering en invulling van de activiteit. Eén van de 

leden wordt aangesteld als coördinator/eindverantwoordelijke. 

Hij/zij bewaakt dat er regelmatig overleg plaatsvindt over de 

inhoud van de bijeenkomsten. 

Naast deze uitvoerende werkgroep is het raadzaam om een 

begeleidende commissie in het leven te roepen. Deze begeleidende 

commissie kan, op de achtergrond, assistentie verlenen op 

organisatorisch en inhoudelijk vlak. De begeleidende commissie 

bestaat uit een predikant, een diaken, en een (ervarings)deskundige 

- bijvoorbeeld uit het onderwijs. Daarnaast zou het waardevol zijn 

om iemand die werkzaam is (geweest) in de gehandicaptenzorg te 

benaderen. Eventueel kan ook overwogen worden om een

ouder/familielid van een beperkt kind te vragen om zitting te 

nemen in de begeleidende commissie. Uiteraard zit in de 

begeleidende commissie ook een afgevaardigde uit de uitvoerende 

werkgroep!
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@ Er dient tijd te worden besteed aan persoonlijke vorming en toerusting 

van de leidinggevenden. In de eerste plaats in de vorm van gebed en 

bezinning. De uitvoerende werkgroep en de begeleidingscommissie 

kunnen bijvoorbeeld regelmatig bij elkaar komen om over een 

inhoudelijk thema na te denken. Verder kunnen studie-bijeenkomsten 

op regionaal en oflandelijk niveau bijgewoond worden. En tenslotte 

kan gerichte literatuur aangeschaft worden. 

@ In bovenstaande omschrijving van de werkgroep en de 

begeleidingscommissie is uitgegaan van een optimale situatie. Als 

het in de plaatselijke gemeente niet haalbaar is om twee 

commissies in het leven te roepen, dan kunnen de diverse taken ook 

door één commissie uitgevoerd worden. 

Taakverdeling 

De uitvoerende werkgroep en de begeleidende commissie dienen regelmatig 

de voortgang van de activiteiten te evalueren. De uitvoerende werkgroep

leden komen, afhankelijk van de frequentie van de activiteit, regelmatig bij 

elkaar. Aan de volgende vragen zou aandacht besteed kunnen worden: 

@ Hoe verloopt de voorbereiding van de bijeenkomsten? 

@ Hoe komen de bijbelvertellingen en verwerkingen over op de 

deelnemers? 

@ Hoe is de onderlinge communicatie tussen de leidinggevenden en 

de deelnemers? 

@ Hoe verloopt het contact met de begeleidende commissie? 

@ Zijn de speciale activiteiten rond bijvoorbeeld Kerst en Pasen en de 

aangepaste kerkdiensten goed verlopen? 

@ Is er iets te zeggen over de plaats die de werkgroep (en de activiteit) 

inneemt in het geheel van de gemeente, zoals bijvoorbeeld tijdens 

de opening en/of afsluiting van het winterwerk? 

De begeleidende commissie zou de evaluatie-bijeenkomsten kunnen 

beperken tot bijvoorbeeld twee keer per jaar. De volgende zaken kunnen 

dan besproken worden: 
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@ organisatorische, beleidsmatige en inhoudelijke aspecten 

@ het functioneren van de leidinggevenden 

@ het benaderen van nieuwe leidinggevenden 

@ persoonlijke zaken van de deelnemers 

@ samenstelling van de groep (opdelen in andere groepen, 

doorstromen naar andere groepen) 

@ contacten met ouders/begeleiders. 

Planning 

Een algemeen gehanteerd hulpmiddel bij het opzetten en organiseren 

van een nieuwe activiteit is het opstellen van een beleidsplan en een 

werkplan. Dat kan op de volgende manier: 

Fase 1: Beschrijving van de huidige situatie 

In deze fase wordt aandacht besteed aan de volgende vragen: 

@ 

@ 

@ 

@ 

Hoeveel mensen met een verstandelijke beperking staan in de 

kerkelijke 'kaartenbak' geregistreerd? 

Is bekend waar deze gemeente-leden wonen: thuis, in een 

woonvorm, in een instelling of zelfstandig? 

Worden er in de eigen gemeente en/of regio activiteiten voor 

verstandelijk beperkte mensen georganiseerd? 

Hoe is de betrokkenheid van de doelgroep op bestaande kerkelijke 

activiteiten? 

Deze fase loopt uit op een beslissing: gaan we initiatieven ontplooien voor 

de verstandelijk gehandicapte? 

Zo ja, waar gaan onze eerste gedachten naar uit? Een plaatselijke of 

regionale activiteit, kerkelijk of interkerkelijk, etc. 

Zo nee, op welke manier dragen we dan verantwoordelijkheid voor 

gemeente-leden met een (verstandelijke) handicap? 

Fase 2: Het formuleren van doelstellingen 

In deze fase wordt vastgesteld welk doel men heeft met de activiteiten. 

z6 
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@ Wat wil men bereiken? Deze doelen worden vanuit bijbelse 

principes vastgesteld. Bijvoorbeeld: samen bezig zijn met de Bijbel 

en op die manier de gemeenschap met God en met elkaar ervaren. 

@ Welke concrete werkdoelen zijn er te onderscheiden? Bijvoorbeeld 

welk bijbels thema willen we gaan uitwerken? Welke verhalen 

worden er verteld? Welke methode gaan we gebruiken? 

Fase 3: Het opstellen van een beleidsplan 

In een beleidsplan wordt vastgelegd hoe de doelen uit fase 2 concreet 

gerealiseerd kunnen worden. Meestal beslaat een beleidsplan een periode 

van drie jaar. Het uitwerken van een beleidsplan kost de nodige tijd, maar 

is zeker de moeite waard. De volgende vier zaken komen aan de orde: 

1 . doelen

2. prioriteiten

3. activiteiten

4. mensen/middelen

Fase 4: Het opstellen van een concreet werkplan 

In een werkplan staan de activiteiten die op korte termijn, meestal een 

jaar, worden uitgevoerd. Hierin kan ook een tijdpad worden opgenomen. 

In het werkplan is verder opgenomen hoeveel mensen betrokken zijn bij 

de activiteit, waar en wanneer de activiteiten worden uitgevoerd, met 

welke middelen en voor welke concrete doelgroep. 

Fase 5: Evaluatie 

Op vaste tijdstippen zal er geëvalueerd moeten worden. Vragen die 

tijdens een evaluatie aan de orde kunnen komen, zijn: 

@ Lukt het de gestelde doelen te verwezenlijken? Waarom wel/niet? 

@ Moeten we onze doelen bijstellen? 

Deze evaluatie-fase kan uitmonden in een beschrijving van de situatie 

op dat moment. Zo'n beschrijving kan vervolgens weer de start zijn voor 

een nieuwe planningsronde (fase 1). 
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Relaties 

We vormen samen met de verstandelijk gehandicapte broeders en 
zusters, de gemeente van Christus. Er rust wat dat betreft een niet 
geringe verantwoordelijkheid op de schouders van leidinggevenden. De 
verstandelijk gehandicapte gelooft namelijk wat zijn vertrouwelingen 
geloven. Zij zijn voor hem/haar identificatie-figuren. Toch is het niet de 
bedoeling dat de verstandelijke gehandicapte het geloof van een 
leidinggevende 'kopieert'. De leidinggevende moet er op gericht zijn dat 
de verstandelijke gehandicapte zelf in relatie komt te staan met zijn 
Schepper. De geloofshouding en het voorbeeld dat leidinggevenden 
geven, is dus bijzonder bepalend. 
Voor het geven van leiding aan een groep verstandelijk beperkte mensen 
is liefde, geduld en veel aandacht nodig. Liefde om hen met het Woord 
van God in aanraking te brengen. Geduld bij het zoeken naar nieuwe 
vormen waarin de bijbelse boodschap voor hen tot leven gebracht kan 
worden. En aandacht is onmisbaar om voor iedere deelnemer 
afzonderlijk een open hart en een oplettend oog te hebben. Op die 
manier beantwoorden leden van de christelijke gemeente aan de oproep 
'gelijke zorg' voor elkaar te dragen (1 Kor. 12:25). 
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1 nformatie 

Wilt u meer weten over mogelijke gemeente-activiteiten voor 

verstandelijk beperkten dan kunt u contact opnemen met de werkgroep 

'Op weg naar één loket'. Zij kunnen u bijvoorbeeld informatie geven over 

beschikbare materialen en toerustingsmogelijkheden. Belt of mailt u 

daarvoor naar het Landelijk Bureau van de vereniging Op weg met de 

ander. Stel gerust uw vragen.

Vereniging Op weg met de ander

Landelijk Bureau 

Beatrixstraat 20a

3862 DB Nijkerk

033 - 245 66 20 

info@opwegmetdeander.nl




