
“Welkom bij de club” is dit jaar het thema van de 
Week van de Toegankelijkheid, die van 5 tot 10 ok-
tober plaatsvindt. Toegepast: hoe toegankelijk is uw 
kerkelijke gemeente voor mensen met een beper-
king?

“Zijn er dove leden in uw gemeente?”, zo vroeg ik op 
diverse voorlichtingsavonden van kerkelijke gemeen-
ten. “Nee”, was vaak het antwoord. Logisch want de 
gemeente heeft geen voorzieningen voor deze men-
sen. Daarom hebben zij allang de gemeente verlaten 
of zijn er niet meer actief.
Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden 
met mensen met een beperking en dat u ook con-
creet iets voor hen doet.

Beleidsmedewerker Thijs Hardic van Ieder(in) wil de 
mensen een spiegel voorhouden. Volgens hem moet 
in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens komen te staan dat iedereen op deze wereld 
dezelfde rechten heeft, ook mensen met een beper-
king.
Gelukkig zijn hier mooie voorbeelden van te lezen in 
dit blad. In sommige bedrijven werken steeds meer 
mensen met een beperking. Harm Bakker, eigenaar 
van restaurant De Burgemeester in Bleskensgraaf, 
vindt dat zijn collega’s vanuit hun hart maatschap-
pelijk moeten ondernemen. In Elspeet is onlangs een 
winkeltje geopend met dit maatschappelijke  ideaal.
Het begint dus met je hart: heel klein. Maar dat kan 
grote gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van 
onze naaste. Hoeveel liefde voelt u voor de mede-
mens met een beperking?

Jenneke Wolvers-ten Hove
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Als maatschappij bepalen 
we hoeveel mensen 

beperkt zijn. Want hoe 
toegankelijker we zijn, 
hoe minder mensen tegen 

beperkingen aanlopen.
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