
  Ons Motto: 

Koester het kwetsbare
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van 
financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar 
het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. 
Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met 
hem” (Matthéüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen.
Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een 
andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwets-
bare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te 
worden. Vandaar ons motto: ”Koester het kwetsbare”.
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Regionale Toerustingsavonden
Voor mensen met een beperking en hun familiele-
den worden ontmoetingsbijeenkomsten gehouden. 
Hiermee stimuleert de vereniging het contact van de 
leden onderling en het uitwisselen van ervaringen en 
bevindingen. Daarnaast rust de vereniging ouders, 
verzorgers en mensen met een beperking toe over di-
verse aspecten van het leven (in relatie tot het geloof).

Jaarlijks zijn er twee toerustingsavonden in het wes-
ten en oosten van het land. De achterliggende tijd 

zijn de volgende thema’s aan bod geweest: 
- Zorgplan
- Het voorkomen van depressie
- Bewind-voering en financiën
- Seksuele vorming
- Rouw
- WMO en WLZ 

Deze bijeenkomsten staan ook in het contactblad en 
ook op onze website: www.opwegmetdeander.nl.

Contactgroep Gedragsproblemen
Gedragsproblemen bij kinderen kunnen verschillen-
de oorzaken hebben. Soms hebben kinderen een 
diagnose in het autistisch spectrum of is er ADHD 
geconstateerd. Maar ook minder bekende diagnoses 
zoals MCDD, ADD of ODD, kunnen zorgen voor pro-
bleemgedrag. Ook kan het voorkomen dat er (nog) 
geen diagnose is gesteld, maar er wel degelijk sprake 
is van een gedragsprobleem.

Kinderen met gedragsproblemen hebben veel tijd 
en aandacht nodig. Ze slokken soms alle energie 
op. Broertjes en zusjes kunnen daar genoeg van 
hebben. Leerkrachten hebben niet alleen deze kin-
deren, maar nog meer leerlingen in de klas. Ambts-
dragers horen soms de verhalen, maar weten niet 
hoe te reageren.

Doelgroep 
De contactgroep Gedragsproblemen van de vereni-
ging Helpende Handen werkt samen met Op weg 
met de ander en organiseert bijeenkomsten voor 
ouders en beroepsopvoeders van kinderen met ge-
dragsproblemen. De kinderen hebben een normale 
of bovengemiddelde intelligentie; hun gedragspro-
blemen komen onder andere voort uit een stoornis 
in het autistische spectrum of ontstaan door ADHD. 
 
Bijeenkomsten 
De contactgroep Gedragsproblemen organiseert 
twee keer per jaar drie regionale bijeenkomsten 
met actuele bij de beperkingen passende thema’s.
Deze bijeenkomsten staan ook in het contactblad en 
ook op onze website: www.opwegmetdeander.nl.

Het Platform Jongeren met een lichamelijke beper-
king organiseert ieder jaar een jongerendag voor 
deze doelgroep. Vanaf 18 jaar ben je welkom. Een 
van de organisatoren is Johan Wijland. 

Johan: “Ik ben Johan Wijland en ben 26 jaar. Als ge-
volg van een hersenbeschadiging ben ik vanaf mijn 
geboorte spastisch. Daardoor ben ik afhankelijk van 
een handbewogen rolstoel. Als commissielid van 
het Jongerenplatform van Op weg met de ander 
organiseer ik samen met de andere commissieleden 
de jaarlijkse jongerendag(en) voor mensen met een 
lichamelijke beperking. We bereiden samen met Hel-
pende Handen een ontmoetingsdag voor en laten 
daarbij een actueel thema aan bod komen.
Dit jaar is het thema: ‘Leren leven met verlies’. Lauri-
na de Visser komt op 9 april 2016 hier iets over ver-
tellen en ’s middags zijn er diverse workshops. Het 
thema spreekt mij aan omdat ieder mens in zijn of 
haar leven te maken heeft met verlies. Dit kan zijn 
wanneer je bijvoorbeeld een geliefde verliest. Maar 
het hebben van (steeds meer) lichamelijke beperkin-
gen is ook een vorm van verlies.

Waarom ik ieder jaar ga? Op de jongerendag staat 
samen zijn, samen zingen, samen praten en samen 
eten centraal. Ik vind ontmoeting en gezelligheid 
heel belangrijk. Ben je nieuwsgierig, kom dan gerust 
een keer kijken. Heb je geen vervoer? Neem dan 
contact op, dan kunnen we wellicht een oplossing 
vinden. Tot ziens in Zegveld!”

Geïnteresseerd in de activiteiten van het jonge-
renplatform voor mensen met een lichamelijke 
beperking? Schrijf je in voor gratis nieuwsbrief 
via onze site www.opwegmetdeander.nl of 
info@opwegmetdeander.nl.

Ontmoeting met lotgenoten 
op een jongerendag

Kijk voor een impressie op: 
http://goo.gl/okZtJS

Platform ‘Autisme in de kerk’
Platform ‘Autisme in de kerk’ is in 2008 opgericht en vraagt aandacht voor mensen met autisme 
binnen de kerk. Het platform bestaat uit Op weg met de ander, dit Koningskind, Eleos, Helpende 
Handen en Timon.

Het platform organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten. Een aantal van de bijeenkomsten die in 
het verleden zijn georganiseerd:
- Studiedag ‘Relatie en autisme’ Over de invloed van autisme op liefdesrelaties
- Thema-avond ‘Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk’ 
- Studiedag ‘De kracht van het gezin met autisme’
- Ambtsdragers-conferentie Autisme in de kerk

Ook geeft het platform diverse uitgaves uit. Zo zijn verschenen:
- Brochure Autisme thuis over gezin, geloof en kerk
- Autisme in het jeugdwerk
- Autisme in de kerk 

Voor meer informatie: www.opwegmetdeander.nl.
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 Dovendiensten
Omdat er voor dove mensen vrijwel geen aanbod van 
kerkdiensten via internet of televisie is, hebben het 
Interkerkelijke Dovenpastoraat (IDP), de Reformato-
rische Omroep (RO) en Op weg met de ander eind 
2014 besloten om deze service aan te bieden. Via de 
website zijn de diensten terug te zien. 

Wij willen in de toekomst nog meer dovendiensten uit-
zenden. De woordverkondiging wordt ondersteunt met 
gebarentaal. Ook is de uitzending te volgen via een on-
dertiteling. Dit is men name geschikt voor mensen die 
op latere leeftijd doof geworden zijn en de gebarentaal 
niet beheersen. Wij hopen dat de diensten tot zegen 
mogen zijn en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Kijk de uitzendingen terug op 
www.opwegmetdeander.nl.

Familie-ontmoetingsdag

Een van de trouwe bezoekers van 
de familiedag: “Wij komen hier al 
verschillende jaren. De familiedag 
is een jaarlijks terugkerend evene-
ment. Onze zoon is gehandicapt 
en hij vindt het helemaal gewel-
dig, dan ga je zelf ook mee. Dit is 
wel echt een dagje uit voor hem. 
Maar we komen ook om andere 
ouders te ontmoeten. Wat ik merk 
is dat we één grote familie zijn. Als 
er iemand niet is wordt die als het 
ware gemist.”
Een andere bezoekster is Rita Rog-
geveen. Zij vertelt: “Tussen de mid-
dag hebben we lekker geluncht 
en daarna zijn we met een huif-
kartocht mee geweest. Ik ga straks 
als begeleider met een groepje 

Bijbelstudie doen en anderen gaan 
snoezelen, knutselen of sporten. 
De ouders zijn ondertussen bezig 
met een interactieve lezing. Wat ik 
zelf mooi vind is dat ik contact heb 
met de deelnemers. Het is goed 
om samen dingen te delen.” 

Voor wie is de familie-ontmoe-
tingsdag?
- Mensen met een verstandelijke 

beperking en hun familie
- Werkers in de zorg
- Leiders van aangepaste clubs/

catechese en ambtsdragers
- Andere belangstellenden

Hoe ziet het programma eruit?
We beginnen met ontvangst met 
koffie of thee. We gaan dan ik de 
kerkzaal samen zingen en naar 
een Bijbels verhaal luisteren. Het 
Bijbelverhaal wordt meestal door 
een predikant verteld.
Daarna gaan we gezellig samen 
in de groep eten. Ouders kunnen 
dan fijn met andere ouders eten. 

Ook is er voor de deelnemers een 
huifkartocht.
’s Middags kan er worden gekozen 
uit:
- Gespreksgroep
- Knutselgroep
- Sportgroep
- Snoezelgroep/oppas voor  

baby’s

Wanneer is de familiedag?
Altijd op een zaterdag in de 
maand mei op het terrein van de 
Hartenberg in Wekerom.
Kijk voor een impressie op  
www.opwegmetdeander.nl/
familiedag.

Begeleiden bij het opzetten 
        van woonvoorzieningen
Al jaren zijn wij betrokken bij het opzetten en rea-
liseren van woon- en logeervoorzieningen met een 
christelijke identiteit. Als vereniging spelen we hier-
bij een stimulerende en bemiddelende rol. Het initia-
tief komt van een ouder die op zoek is naar een pas-
sende woning voor een kind, daarom noemen we dit 
ook wel een ouderinitiatief. Samen met ouders gaan 
we op zoek naar meer toekomstige bewoners, wordt 
er gekeken naar een plek om te wonen en wordt er 
gezocht naar een zorgleverancier.

Voor het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg 
is in 1995 een samenwerkingsovereenkomst geslo-
ten met Stichting Philadelphia Zorg. Binnen Phila-
delphia Zorg zijn er zeven woonvoorziening met de 
identiteit van Op weg met de ander: in Benthuizen, 
Brakel, Huizen, Krimpen aan de IJssel, Sliedrecht, 
Bleskensgraaf en Woudenberg. In die woningen 
werken medewerkers die kerkelijk meelevend zijn. 
Er wordt dagelijks uit de Bijbel gelezen en gebeden. 
Zondags kunnen bewoners naar de kerk gaan en is 
de zondag een rustdag. Een enkele keer is er een 
open plek in één van de huizen. Informeer bij ons 
naar de wachtlijst.

Woonvoorzieningen starten
Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht 
of er een woonvoorziening met Op weg met de 
ander-identiteit in IJsselmuiden e.o. kan worden 
opgezet. Onlangs zijn we ook gevraagd om in Heer-
jansdam dit te onderzoeken.

Wilt u meer weten over identiteitsgebonden zorg? 
Neem dan gerust contact met ons op via 
info@opwegmetdeander.nl of 06-284 674 19.

Cursus gedragsproblemen
Cursus ”Omgaan met kinderen met gedragsproblemen”. 
Leer meer over ADHD, autisme en aanverwante gedragsstoornissen.

Leiders van kinder- en tienerclubs hebben te maken met allerlei kinderen; uit verschillende gezinnen, met ver-
schillende karakters en met verschillende gaven en talenten. Sommige kinderen of tieners vragen een speciale 
aanpak, bijvoorbeeld omdat ze een gedragsprobleem hebben.

Tijdens deze cursus kunnen clubleiders meer leren over ADHD, autisme en daaraan verwante gedragsstoornis-
sen. Aan de hand van casussen kunnen ze ontdekken hoe ze kinderen en tieners met een dergelijk gedrags-
probleem op de club kunnen helpen. Ook leren ze hoe ze, zonder dat ze hulpverlener zijn, eenvoudige aan-
passingen kunnen toepassen die voor alle clubleden waardevol zijn.
Deze cursus van één avond richt zich op de doelgroep van 6- tot 16-jarigen en is bedoeld voor clubleiders. 
De HGJB en de vereniging ”Op weg met de ander” hebben gezamenlijk de cursus ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u mailen naar jwolvers@opwegmetdeander.nl of bellen 06-28 46 74 19.
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Wonderlijk Gemaakt voor mensen 
       met een verstandelijke beperking 
In 2016 komt er nieuw materiaal voor seksuele vorming van mensen met een licht en matig verstandelijke 
beperking, speciaal voor christelijke scholen en instellingen. Namens Op weg met de ander zit de stafme-
dewerker Jenneke Wolvers in de klankbordgroep.

Elly Gouw, gezinspedagoog en ontwikkelaar van 
deze methode, zegt: ”Begeleiders en ouders van 
mensen met een verstandelijke beperking hebben 
behoefte aan christelijk materiaal over puberteit, 
seksualiteit en weerbaarheid. Dit materiaal helpt 
leerkrachten en begeleiders om kinderen, jongeren 
en volwassenen in de dagelijkse praktijk goed te 
begeleiden rondom kwetsbare thema’s als seksuali-
teit, relaties en weerbaarheid.”

Het materiaal ontwikkelt Driestar educatief in sa-
menwerking met enthousiaste betrokkenen uit het 
speciaal onderwijs (Rehoboth Speciaal Onderwijs), 
instellingen (Eleos, Adullam en Siloah) en belan-
genverenigingen (Dit Koningskind, Op weg met de 
Ander en Helpende Handen). Deze samenwerking 
helpt om het materiaal voor elke context toepas-
baar te maken.

“Welke woorden gebruik ik?”
“Wat betekent dit seksuele gedrag?”
“Welke regels kan ik stellen voor lichamelijk contact?”
De methode helpt leerkrachten en begeleiders met 
vragen zoals bovenstaande. Vanuit een christelij-
ke visie op seksualiteit wordt de rol van ouders en 
leerkrachten/begeleiders besproken. Het materiaal 
bevat veel praktische handvatten om in gesprek te 
gaan: voorwerpen, beeldmateriaal en eenvoudige 
teksten kunnen helpen om dit belangrijke onder-
werp op een zuivere en natuurlijke manier aan de 
orde te stellen en daar samen écht verder mee te 
komen.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met 
Anke van ’t Hof: a.a.t.vanthof@driestar-educatief.nl.

Op dit moment overwegen de belangenverenigin-
gen Helpende Handen, dit Koningskind en Op weg 
met de ander om nog een speciale ouderuitgave te 
ontwikkelen. Mocht u hiervoor interesse hebben, 
dan kunt u mailen met info@opwegmetdeander.nl.

Presentatie vereniging
Wilt u meer weten over het werk van de vereniging of wilt u geïnformeerd worden over een bepaalde handi-
cap? Op weg met de ander geeft voorlichting aan kerken, scholen en verenigingen. Medewerkers van Op weg 
met de ander kunnen over verschillende onderwerpen handvatten geven om mensen met een beperking de 
juiste plaats te geven in kerk en samenleving.
Denk aan onderwerpen als gedragsproblemen, ADHD of autisme, Informatie over regelgeving, geloofsopvoe-
ding aan kinderen met een verstandelijke beperking en het omgaan met seksuele gevoelens van jongeren met 
een verstandelijke beperking. Ook is het mogelijk om iemand uit te nodigen met een visuele handicap (blind) 
of iemand met een lichamelijke beperking met een hulphond. Hij of zij kan dan vertellen over het dagelijkse 
leven met deze beperking.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden: info@opwegmetdeander.nl of 033-245 66 20.

NIEUW

Vanuit een christelijke visie op 
seksualiteit wordt de rol van ouders en 

leerkrachten/begeleiders besproken.
Bijbelstudies en catechese- en belijdenis
methodes op eenvoudig niveau
Eenvoudige Bijbelstudie ontstaan uit de praktijk
Al jaren bezoekt Arianne Karman een gemeentelid 
met een beperking, om samen met hem de Bijbel 
te bestuderen. De Bijbelstudie over de vrucht van 
de Heilige Geest is hieruit ontstaan. Arianne: ”Deze 
jongen kende de Bijbelverhalen die doorgaans in de 
kinderbijbels worden behandeld, maar hij kon meer 
aan en daar wilde ik hem bij helpen. Gaandeweg zijn 
toen deze studies ontstaan. Mijn bedoeling is om de 
doorgaande lijn van Gods handelen met mensen op 
een eenvoudige manier duidelijk te maken.”

Er zijn inmiddels twee eenvoudi-
ge Bijbelstudies verschenen: ‘De 
vrucht van de Heilige Geest - Over 
vrucht leren dragen’ En over de 
schepping. Deze Bijbelstudies zijn 
geschreven voor mensen die moei-
te hebben met leren. 

Catechese methode
Er komen regelmatig via Op weg met de ander vra-

gen binnen over catechesemateriaal voor mensen 
met een licht verstandelijke beperking. De vereni-
ging beschikt over materiaal dat geschikt is voor de 
(zeer) moeilijk lerende doelgroep. Er zijn mappen 
beschikbaar over de thema’s: ‘Gebod, Gebed en de 
Wet’, waar ook eenvoudige verwerkingsopdrachten 
aan gekoppeld zijn. 

Belijdenismethode
In 2013 is een belijdenismethode 
geschreven voor mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking. In 
de belijdenismethode wordt op 
eenvoudige manier de belangrijk-
ste zaken voor het doen van belij-
denis behandeld. De lessen gaan 

o.a. over wie God is, over de Verlosser, de geloofsbe-
lijdenis, de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, de 
tien geboden en over belijdenis doen.

Kijk voor meer informatie in onze webshop op 
www.opwegmetdeander.nl.

OP WEG ANDER

De vrucht van de Heilige Geest
Over vrucht leren dragen

BELIJDENIS
METHODE

Eenvoudige

Wilt u door middel van collecten of 
een gift geld doneren? Dat kan! De 
vereniging Op weg met de ander is 
van giften afhankelijk en wij beste-
den ons geld bijna geheel aan de 
doelgroep. Uw steun is altijd wel-
kom. Spreekt een speciaal project 
u aan dan kunt u of uw vereniging 
kiezen uit twee projecten.

PROJECT 1:
Het ontwikkelen van Bijbelstudie-/
catechesemateriaal 
Voor mensen met een verstande-
lijke beperking hebben wij de af-
gelopen jaren verschillende Bijbel-
studies en een belijdenismethode 
ontwikkeld. Wij willen de kosten 
voor de aanschaf van een boekje 
zo laag mogelijk houden. Daar-

om is uw gift meer dan welkom. 
Door uw gift kunnen wij iedere 
deelnemer van een Bijbelstudie- of 
catechesegroep een eigen boekje 
aanbieden. Tevens willen we nieuw 
catechesemateriaal ontwikkelen en 
bekostigen.

PROJECT 2: 
Uitzenden van kerkdiensten speci-
aal voor doven
Het Interkerkelijk dovenpastoraat 
(IDP), de Reformatorische Omroep 
(RO) en vereniging Op weg met de 
ander, zenden dovendiensten via 
internet uit. De diensten zijn op elk 
moment van de dag te bekijken op 
de site van Op weg met de ander.
Op dit moment is er voor dove 
mensen weinig aanbod van kerk-

diensten via internet of televisie. 
Dove mensen zijn vaak aangewe-
zen op georganiseerde dovendien-
sten buiten de eigen woonplaats, 
die niet wekelijks plaatsvinden. 
Met de uitzending willen het IDP, 
de RO en Op weg met de ander 
dovendiensten voor meer mensen 
toegankelijk maken.
Wij hopen dat de diensten tot ze-
gen mogen zijn en tot uitbreiding 
van Zijn Koninkrijk.
Om deze uitzendingen mogelijk te 
maken hebben wij uw steun nodig. 

U kunt uw gift overmaken op NL92 
INGB 0002 2487 64 t.n.v. Op weg 
met de ander te Ridderkerk, onder 
vermelding van uw gekozen Project 
1 of 2. Alvast hartelijk dank!

Doneren voor project?



Er zijn gezinnen in uw kerkelijke gemeente waar 
de opvoeding van kinderen niet vanzelf gaat. Er 
zijn ook kinderen met leer- en gedragsproblemen 
of met een verstandelijke beperking, waarvan de 
opvoeding niet eenvoudig is. Deze gezinnen zijn 
geholpen met betrokkenheid vanuit de gemeente. 
Vaak hebben moeders, maar ook vaders, behoefte 
aan lotgenotencontact.

Paulien Heuvelman en Marieke Dannenberg uit 
Nieuw-Lekkerland hebben al een paar jaar ervaring 
en vertellen u graag iets over de moederochtenden. 
“Wij zijn in 2012 vanuit de plaatselijke werkgroep 
van Op weg met de ander gestart met moederoch-
tenden. Ons doel is een stukje lotgenotencontact te 
organiseren voor moeders van kinderen die extra 
zorg en aandacht nodig hebben.”

Wat wordt er op een koffieochtend gedaan?
Pauline: ”Wij starten altijd met Bijbellezen en ge-
bed. Daarna leiden we kort het thema in om dan 
met elkaar in gesprek te komen. Wij hebben een 
keer het thema ‘De plaats van het kind in de ker-
kelijke gemeente’ besproken. Het is een Bijbelse 
opdracht: je zorgt voor elkaar. Het klinkt zo van-
zelfsprekend om voor elkaar te zorgen, maar er is 
wel kennis en kunde voor nodig.” Marieke vult aan: 
“Zeker voor onze kinderen. Hoe is dat in de kerke-
lijke gemeente? We dachten na over of we als moe-
ders (en als gezin) onze situatie naar buiten durven 
en willen brengen, ook naar de kerkenraad. Wat 
kan een gemeente voor deze gezinnen doen? We 
denken aan het gebed, het bieden van (praktische) 
hulp en toch ook een luisterend oor. Ook is bespro-
ken hoe de kinderen de kerkdienst ervaren, hierbij 
denkend aan de vele prikkels.”

Gespreksgroep organiseren
Regelmatig krijgt Op weg met de ander de vraag 

of wij een gespreksgroep hebben in bijvoorbeeld 
de regio Gouda/Stolwijk en ook in de regio Almere/
Lelystad hebben we deze vraag gekregen. Daarom 
zoeken wij vrouwen die ongeveer vijf keer per jaar 
een moederochtend/-avond willen organiseren en 
een luisterend oor kunnen bieden.

Wat verwachten wij van u?
- Een warm hart voor moeders die extra zorg en 

aandacht nodig hebben.
- Zoek iemand die u hierbij wil helpen.
- Inventariseer of er moeders zijn die hier behoef-

te aan hebben.
- Prik een datum en een begin- en eindtijd.
- Inventariseer op de gezamenlijk moedermorgen 

of er behoefte is aan regelmatiger lotgenoten-
contact.

- Vraag wie zijn huiskamer hiervoor beschikbaar 
wil stellen, rouleer daarbij.

- Wissel emailadressen uit.
- Maak het groepje niet te groot.

Mogelijke onderwerpen?
- Hoe houd ik het gezellig in mijn gezin?
- Boekbespreking
- Ontwikkeling van het persoonlijk geloofsleven 

n.a.v. de brochure ‘Autisme thuis’, een uitgave 
van Platform Autisme in de kerk.

- Hoe leer je als ouder de beperking van je kind te 
accepteren?

Plaatselijke gespreksgroepen

www.opwegmetdeander.nl

Misschien kunt u iemand vinden in uw ge-
meente die dit samen met u op wil zetten?
Wij kunnen u helpen met de opstart! 

Mail of bel gerust voor informatie naar 
info@opwegmetdeander.nl of 06-28467419.


