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Alstublieft, voor u ligt een extra dik jubileumnummer. 
Want de vereniging Op weg met de ander bestaat 35 
jaar en dat vieren wij samen met u. Dit jaar organiseren 
wij naast onze gebruikelijke activiteiten en bijeenkom-
sten een minisymposium met als thema ‘Wat dementie 
met je doet’. In september en oktober verrassen wij u 
met drie gratis concerten in verschillende regio’s.

We zijn blij en dankbaar dat de redactie onze 
oud-voorzitter, ds. Harkema, ondanks zijn ernstige 
ziekte een bezoekje kon brengen. Via een interview 
kijken we met hem terug op het ontstaan van de 
vereniging. Waarom is de vereniging opgericht? Met 
welk doel? Fijn om te horen dat de vereniging –op haar 
bescheiden wijze– mocht bijdragen in de bewustwor-
ding van christelijke gemeenten om mensen met een 
beperking een plek te geven in kerk en maatschappij.

U kunt in dit blad lezen hoe diaconale commissies en 
pastorale teams dit doel in verschillende regio’s vorm-
geven. Er worden aangepaste diensten belegd, aan-
gepaste catecheses en clubs georganiseerd, ontspan-
ningsactiviteiten bedacht en persoonlijke bezoeken 
gebracht. Veel van deze activiteiten gebeuren zonder 
dat u of ik er weet van hebben. Maar het is belangrijk 
werk, omdat mensen met een beperking er helemaal 
bij horen.

In het midden van dit blad vindt u al onze activiteiten 
bij elkaar gebundeld in een uitneembaar bewaarover-
zicht. Ook kunt u al onze activiteiten op de website 
terugvinden. 
Wij kijken dankbaar terug en vragen of de Heere onze 
handen wil sterken en al ons werk genadig wil zege-
nen:

“Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 
Bekroon ons werk, en nu, en ’t allen tijd.”

Jenneke Wolvers-ten Hove
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