
ANBI 

Gegevens ANBI  

Op weg met de ander is een ANBI, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting. 

Statutaire naam: Vereniging Op weg met de ander te Nijkerk 

RSIN: 007047460 

KvK-nummer: 40479145 

Post- en bezoekadres 

Beatrixstraat 20a – 3862 DB Nijkerk 

Doelstelling 

De vereniging "Op weg met de ander" is de Hervormde vereniging op Gereformeerde 

Grondslag van en voor mensen met een beperking. De vereniging heeft als grondslag de 

Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid.                                      

De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen 

in de gemeente en in de maatschappij. 

Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap. 

Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, 

inkomen, wonen en welzijn. 

Hoofdlijnen beleidsplan 

Christelijke visie 

Vanuit bijbels perspectief  mogen wij elkaar liefhebben en dienen, ondanks en soms dankzij 

onze beperkingen, ziende op de liefde van de Heere Jezus Christus voor zondige mensen. In 

het Koninkrijk van God is niet van belang of wij een handicap hebben, maar of wij Hem 

liefhebben en elkaar. De één is niet meer dan de ander. Het unieke van elke mens als 

beelddrager Gods moet tot zijn recht komen. 

Enerzijds behoort ieder mens een volwaardige plek in de samenleving te hebben en anderzijds 

moeten wij elkaar ook behulpzaam zijn bij het deelnemen aan die samenleving, gegeven 

ieders talenten en beperkingen. 

Visie 'Op weg met de ander' tot nu toe 

Vanuit deze visie heeft 'Op weg met de ander' in de afgelopen jaren willen werken, 

rekeninghoudend met de maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds heeft daarbij de nadruk 

gelegen op de integratie en participatie van de gehandicapte in de kerkelijke gemeente. 

De gehandicapte mag er zijn in de gemeente; nee, die moet een gelijkwaardige plaats hebben. 

In de kerkelijke gemeente werd een bewustwordingsproces op gang gebracht om de 

gehandicapte van de rand naar het centrum van de gemeente te brengen. Dit is getracht in veel 

gemeenten tot stand te brengen door middel van het oprichten van diaconale werkgroepen c.q. 

contactpersonen, voorlichting aan kerkelijke organen en deelname door de vereniging in 



landelijke (kerkelijke) commissies. 

Als het ware werd een appèl op de plaatselijke gemeente en de gehele kerk gedaan om (meer) 

oog voor de gehandicapte en zijn sociale omgeving te krijgen. Onze vereniging heeft getracht 

om met gehandicapten zelf en ook met de ouders, waar het verstandelijk gehandicapten 

betreft, in gesprek te zijn om elkaar beter te leren kennen en hen als het ware een stem te 

geven in de gemeente. Te denken is aan de landelijke ontmoetingsdagen voor lichamelijk en 

verstandelijk gehandicapten. 

Een tweede ontwikkeling is de maatschappelijke trend om meer kleinschalig te gaan wonen 

midden in de samenleving en de grootschalige voorzieningen achter zich te laten. Hierbij 

speelde ook een rol dat de grote instellingen minder nadruk op de identiteit gingen leggen en 

de ouders/familie, zeker bij de verstandelijk gehandicapten, de identiteit in de nieuwe 

woonvoorzieningen mee wilden bepalen. 

Onze organisatie heeft hierbij een stimulerende en bemiddelende rol willen spelen als het gaat 

om de opzet van kleinschalige woonvormen in de wijk en de opzet van logeermogelijkheden 

in het kader van de respijtzorg. 

 

Een derde ontwikkeling heeft te maken met de geloofsoverdracht aan met name verstandelijk 

gehandicapten (Loket Gelijke Zorg). Meer en meer bestaat er behoefte aan aangepaste 

lesmethoden om de bijbelse boodschap en –liederen dichter bij te brengen, en wel in 

overeenstemming met onze gereformeerde belijdenisgeschriften. Uit ervaring blijkt dat  

eenvoudige overdracht van de bijbelse boodschap ook bij vele niet-gehandicapte mensen goed 

aanslaat. 

 

Een vierde ontwikkeling zien wij in de maatschappelijke belangenbehartiging gericht op 

eerbiediging van het leven en het behoud van mogelijkheden van gehandicapten om voluit in 

alle verbanden van de samenleving te kunnen participeren. Hier zien wij dat onze organisatie 

de grenzen van de kerkelijke gemeente gaat overschrijden om een schild voor alle 

gehandicapten te zijn in samenwerking met gelijk gezinde collega-organisaties. 

Visie 'Op weg met de ander' voor de toekomst 

Tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen zal 'Op weg met de ander' een 

vereniging van en voor gehandicapten moeten blijven met de nadruk op "van gehandicapten". 

In de behoefte om midden in de (kerkelijke) samenleving te staan moet voorzien worden en 

de wens om een eigen woon- en werkplek te hebben dient gehonoreerd te worden. Daarbij 

zullen de lichamelijke, sociale en geestelijke facetten van het leven onder de aandacht moeten 

blijven. 

De beschikbaarheid en bereikbaarheid van algemene voorzieningen verdient veel aandacht 

(géén drempels!). Aandacht voor het sociaal en geestelijk welbevinden binnen het 



gemeentelijke leven en het pastoraat is een vereiste. Denk aan het gevaar van vereenzaming. 

Bijzondere aandacht is alleen nodig als de aard van de handicap daartoe aanleiding geeft. 

De identiteit van zorg- en woonvoorzieningen blijft een gewichtig punt van aandacht als het 

gaat om het creëren en handhaven van een christelijke levenssfeer. 

Solidariteit met deze doelgroep blijft een leidend beginsel. De maatschappelijke 

belangenbehartiging in verband met de beschermwaardigheid van het leven en de ontplooiing 

van gehandicapten blijft meer dan ooit een aangelegen punt. 

Vanuit de overheid worden we steeds meer opgroepen tot onderlinge solidariteit. Daarbij 

wordt rond wet- en regelgeving steeds weer verwezen naar de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning WMO, die in de afgelopen jaren is tot uitvoering is gekomen. Het blijkt nog 

steeds noodzakelijk ook vanuit de kerken alert te zijn op de politieke keuzes, die daarbij 

gemaakt worden, juist omdat die keuzes op plaatselijk vlak genomen worden. Ten behoeve 

van mensen met een handicap is het mede onze taak hierin op een verantwoorde manier de 

kerkelijke gemeenten hun verantwoordelijkheid te doen verstaan. 

De invulling van het gegeven dat onze vereniging niet alleen “van gehandicapten” is maar 

ook “voor gehandicapten” manifesteert zich in betrokkenheid bij bredere verbanden, die zich 

richten op voorlichting en bezinning. In dit kader kan gedacht worden aan studiedagen en 

symposia, aan toerustings- en ontmoetingsbijeenkomsten van lotgenoten. Zo wordt er actief 

ingespeeld op actuele punten, zoals de prenatale screening, de discussie over het ‘voltooide 

leven’ en de zorg voor oudere gehandicapten, die dementeren. 

Onze aandacht wordt ook gevaagd voor aandachtsgebieden die niet specifiek behoren tot de 

doelgroep ‘gehandicapten’, maar daar zijdelings of indirect mee te maken hebben. Te denken 

valt in dit verband aan stoornissen in het autistisch spectrum en aan mantelzorg. 

Waar mogelijk zullen we ons bij voorkeur in bredere verbanden van gelijkgezinde 

organisaties inzetten om ook voor deze doelgroepen aandacht te vragen en ondersteuning te 

bieden van kerk en maatschappij. 

Vanuit de bijbelse zorg voor de naaste en met het oog gericht op onze Heere Jezus Christus 

wil 'Op weg met de ander' een appèl op kerk en samenleving doen om ieder mens, 

gehandicapt of niet, als een schepsel Gods te behandelen en het leven voor en na de geboorte 

tot aan het einde toe te beschermen. 

Samenstelling bestuur, functies en bemensing 

De samenstelling, functies en bemensing van het kiesverenigingsbestuur vindt u hier         

(evt. een link naar de gegevens die al op de website staan?): Bestuur  

 ds. P. Vernooij, voorzitter 

 A.H. van 't Zelfde, penningmeester 

 mevr. G. Hoevenaren, secretaris 

 ds. G.H. Vlijm, 2e voorzitter 

 dhr. M.J. van Bergeijk, bestuurslid 

http://ridderkerk.christenunie.nl/bestuur


 mevr. E.W. Sonnenberg, bestuurslid 

 mevr. H.H.J. Vink- van der Klift, bestuurslid 

 
 

Beloning 

Leden van het bestuur ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij 

ontvangen geen vrijwilligers- of andersoortige vergoedingen. 

Jaarverslag 2012 

Jaaroverzicht 2012 ”Op weg met de ander” 
 
Allereerst danken wij de Heere voor Zijn trouw en goedheid in 2012 aan ons bewezen. Wij zijn dankbaar dat wij 
ook dit jaar bezig mochten zijn voor mensen met een beperking. We mogen dit werk doen in het besef dat wij 
afhankelijk zijn van Zijn zegen over ons werk. 
 
Bestuurszaken 
In de jaarvergadering op 10 maart 2012 namen we afscheid van mw. J. Voerman-van der Neut. Mw. G. W. 
Hoevenaren heeft het secretariaat van haar overgenomen. Ook werd er afscheid genomen van de 
stafmedewerker, dhr. J. de Jager.  Mevrouw J. D. Wolvers-ten Hove is hiervoor in de plaats gekomen.  
In het jaar 2012 is het bestuur zeven keer bij elkaar geweest. In de bestuursvergaderingen vroegen veel zaken 
onze aandacht. Het bestuur heeft het rooster van aftreden zo gewijzigd dat het niet meer kan gebeuren dat 
zowel de voorzitter als de tweede voorzitter in één jaar aftredend zijn.   
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Inmiddels is een nieuw kabinet aangetreden, Rutte ll, met PvdA en VVD. Dit kabinet houden helaas geen 
rekening met Gods geboden. Sterker nog, deze normen en waarden mogen geen richtlijn voor de samenleving 
meer zijn. Mensen willen zelf zeggenschap hebben over het begin en het einde van het leven. 
Er wordt bezuinigd, ook in de zorg voor de mens met een beperking. Zo wordt er concreet op de dagbesteding 
bezuinigd, een ingrijpende maatregel voor iemand die daar mee te maken heeft. Begin september vroegen wij 
in samenwerking met de NPV, Helpende Handen en dit Koningskind in het manifest ”Volwaardig leven” 
aandacht voor het naleven van de Bijbelse normen en waarden. Ook hebben we onze zorg geuit voor de 
ophanden zijnde bezuinigingen die de kwetsbaren in de samenleving zullen treffen. Het bestuur zal deze 
ontwikkelingen op de voet volgen en indien nodig de samenwerking met andere gelijkgezinde organisaties 
onderzoeken.  
 
Contactblad 
De uitgave van het contactblad is een belangrijk middel tot presentatie van onze vereniging. Niet alleen is het 
een informatieblad voor onze leden waarin alle activiteiten worden aangekondigd en in woord en beeld verslag 
wordt gedaan van deze activiteiten. Ook biedt het blad informatie voor mensen met beperkingen en hun 
familieleden. 
Er zijn dit jaar verschillende onderwerpen onder de aandacht gebracht. De redactie heeft de intentie om zo 
breed mogelijk te informeren volgens een thematische werkwijze en daarbij een evenwicht te houden tussen 
zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen. Verder is het ook een blad voor en van lezers met 
terugkomende rubrieken en een ontspannend gedeelte. 
Dit jaar zijn we voor het drukken van het contactblad overgegaan naar drukkerij de Hoop. Over de 
samenwerking en de resultaten zijn we zeer tevreden. 
In de redactievergadering is er afscheid worden genomen van ds. M. v.d. Linden. Ds. G. Vlijm is inmiddels al 
actief redactielid. 
 
Op weg met de ander-woonvoorzieningen 



Onze vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia Zorg. In een 
handreiking staan de mogelijkheden beschreven voor een ouderinitiatief met borging van de eigen identiteit. 
In september hadden we een ontmoeting met besturen, identiteitsraden en medewerkers. Op deze 
bijeenkomst werden er ook vragen gesteld over de praktische handleiding voor ouderinitiatieven die op 22 
november 2011 is herzien. Inmiddels is duidelijk dat onduidelijke passages dienen te worden herschreven. Dit 
zal in onze jaarlijkse ontmoeting met de Raad van Bestuur van Philadelphia aan de orde komen. Ook binnen 
Philadelphia Zorg wordt er bezuinigd. Zo zal de logeervoorziening in Goes in 2013 haar deuren moeten sluiten. 
 
Bijeenkomsten 
De volgende bijeenkomsten in 2012 werden gehouden: 

 De landelijke jongerendag, georganiseerd door het Landelijk Jongeren Platform, dit keer in Woerden 
op 21 april met als thema ”Talentvol”. Ds. N. Noorlander verzorgde de lezing. 

 De familiedag, georganiseerd door de Landelijke Oudercommissie Verstandelijk Gehandicapten op 12 
mei te Wekerom met als thema ”Jezus is de Deur”. Trijnie Slootweg verzorgde het Bijbelverhaal. 

 Naast onze jaarlijkse bijeenkomsten zijn er dit jaar ook twee cursusavonden georganiseerd over het 
onderwerp ”Geloofscommunicatie met mensen met een verstandelijke beperking”. Deze avonden, 
respectievelijk in Woudenberg en Krimpen aan de IJssel, werden goed bezocht. 

 Het platform Autisme in de kerk, bestaande uit Helpende Handen, Eleos/Optiment, SGJ, dit 
Koningskind en ”Op weg met de ander”, belegde dit jaar twee studiedagen met het thema ”De kracht 
van het gezin”. Deze dagen, op 24 maart in Amersfoort en op 10 november in Goes , werden door 
ruim 450 mensen bezocht. 

 Samen met Helpende Handen belegden wij in het voorjaar een bijeenkomst voor ouders van kinderen 
met gedragsproblemen. Op deze avond kwam het onderwerp ”AD(H)D, het onoplettende type” aan 
bod. Jenneke Wolvers verzorgde de lezing. Ook was er een gezamenlijke zaterdagbijeenkomst met als 
thema ”Autisme en Mediaopvoeding”. 

 Naast deze bijeenkomsten verzorgde de stafmedewerkster ook enkele lezingen, in Genemuiden en in 
Siegerswoude-de Wilp over ”Autisme in de gemeente”, een workshop voor de Hervormde 
Zondagsscholenbond over ADHD en tijdens een gemeentedag in Goes over het werk van ”Op weg met 
de ander” in het algemeen. 

 Ook bestuursleden geven informatie bij verenigingen en/ of kerken over Op weg met de ander in het 
algemeen. Voor deze presentaties wordt dankbaar gebruikt gemaakt van een beamer die we hebben 
gekregen vanuit een gift. 

De medewerking van veel vrijwilligers is bij bovenstaande bijeenkomsten onmisbaar. Zowel de cateraars, 
groepsbegeleiders als de commissieleden doen dat met grote inzet en betrokkenheid. 
 
Loket Gelijke Zorg 
Onze vereniging coördineert het Loket Gelijke Zorg. Dit loket is bedoeld om ouders en gemeenten te helpen bij 
geloofsopvoeding van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Ook de Hervormde 
Zondagscholenbond en de HGJB participeren hierin. Met dankbaarheid kan gemeld worden dat Kerk in Actie 
ook dit jaar een financiële bijdrage heeft geleverd. Zo kon er een nieuwe website worden ontwikkeld. Via de 
website kunnen onder andere materialen worden besteld voor aangepaste catechese. Veel mensen vonden de 
website inmiddels. Komend jaar wordt er een aangepaste belijdenismethode uitgegeven. Ook zijn wij dankbaar 
dat reisorganisatie stichting De Karavaan een financiële bijdrage schonk, bestemd voor het ontwikkelen van 
materiaal voor aanpaste catechese. 
 
Landelijk bureau 
Al weer meer dan een jaar maken we gebruik van een kantoorruimte in het Hervormde Bondsbureau in 
Nijkerk. Dit tot volle tevredenheid van alle gebruikers.  Via het nieuwe telefoonnummer en via email en 
internet is het landelijk bureau goed bereikbaar. 
Onze stafmedewerkster Jenneke Wolvers is inmiddels volledig ingewerkt. Met ingang van 1 juni is haar 
tijdelijke aanstelling omgezet in een vaste. Op projectbasis is mw. R. Roggeveen als vrijwilliger werkzaam op het 
landelijk bureau. Daarnaast wordt er voor mailing en verzending een beroep gedaan op het Hervormd 
Bondsbureau. 
 
Commissies en werkgroepen 
Onze vereniging is in diverse landelijke commissies en werkgroepen vertegenwoordigd. 



Op plaatselijk en regionaal niveau worden er ook diverse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan onder 
andere clubmiddagen, aangepaste kerkdiensten, lotgenotencontactgroepen, bezoekwerk enz. Vele vrijwilligers 
zijn hier soms wekelijks bij betrokken. Ook bij het assisteren op markten en bijeenkomsten zijn de 
werkgroepleden betrokken. 
 
Financiën 
Boekjaar 2012 is afgesloten. Voor B. van de Ruit is dit het laatste financiële jaarverslag, met de benoeming van 
een nieuwe penningmeester en zijn aftreden in maart. 
Het was het afgelopen jaar een spannende periode. Hoe zal onze achterban reageren, nu er zo veel negatieve 
berichten om ons heen te horen zijn? Vallen er voor ons veel inkomsten weg, of hebben we een achterban die 
ons in staat blijft stellen het belangrijke verenigingswerk voort te zetten? Gelukkig bleek het laatste. 
 
Dit jaar is het eerste volledige jaar vanuit het kantoor te Nijkerk met mevrouw. J. D. Wolvers-ten Hove als 
stafmedewerker. In dit financiële jaarverslag worden opnieuw de vijf groepen vergeleken met vorige jaren. Per 
groep wordt een uitleg gegeven ter verduidelijking van de getallen. Deze zijn: 

 Contactblad (de uitgaven moeten volledig betaald kunnen worden uit de contributie) 

 Bestuurskosten (deze mogen niet hoger zijn dan de rente-inkomsten) 

 Artikelen 

 Activiteiten (al deze activiteiten mogen samen niet meer dan € 1500 kosten) 

 Landelijk bureau (de giften moeten deze post kunnen bekostigen). 
 
Groep Contactblad 
Het contactblad is in 2012  vijf keer naar al onze leden verzonden en één keer naar de donateurs, namelijk het 
eerste nummer van 2012. De doelstelling is dat ons verenigingsblad geen geld mag kosten, hebben we gehaald. 
In 2012 is het blad grondig aangepast en vernieuwd. Voortaan wordt het gedrukt door De Hoop Grafisch 
Centrum in Dordrecht. Het resultaat heeft u kunnen bewonderen, er is heel positief op het kleurrijke blad 
gereageerd. 
Ons ledental per 1 januari is teruggezakt van 1451 naar 1421. Het aantal donateurs is gestegen van 119 naar 
121. Het ledental –wat al jaren een aandachtspunt is– is nog steeds dalend. Veel afzeggingen zijn het gevolg 
van een financiële keus; soms staan daar ineens weer diverse giften tegenover. Wij hopen dan ook het 
bedanken als lid misschien leidt tot een aanmelding als donateur. Het is verheugend dat veel leden naast hun 
contributie een extra gift overmaken. 
 
Groep Bestuurskosten 
De bestuurskosten bestaan uit reiskosten, administratie en bankkosten. We ontvingen bijna € 1900 vanwege 
een positieve afrekening van ons vorige kantoor te Houten. 
Het rentepercentage is nog steeds heel laag. Ondanks dat was de renteopbrengst voldoende om de 
bestuurskosten te kunnen betalen. Deze doelstelling is in 2012 weer gehaald, zodat er geen giften zijn gebruikt 
om die kosten te betalen. 
 
Groep Artikelen 
Deze post bestaat uit verkoopopbrengsten van diverse boekwerken en brochures. Kosten van de aanschaf 
ervan boeken wij direct bij aankoop. De opbrengst komt veelal later bij de verkoop van de artikelen. 
 
Groep Activiteiten 
Onze vereniging organiseert jaarlijks een familiedag, een jongerendag, de jaarvergadering en een aantal 
informatieavonden. Al deze bijeenkomsten willen wij niet meer dan € 1500 per jaar laten kosten. Dit jaar zijn 
de uitgaven onder de begroting gebleven. 
 
Groep Landelijk bureau 
Wij proberen jaarlijks de kosten van het landelijk bureau volledig te betalen uit de giften die wij ontvangen. De 
kosten voor het landelijk bureau bestaan uit de huur van de kantoorruimte, telefoon- en internetaansluiting, 
administratie en personeelskosten, zoals salaris, belasting en pensioenkosten. Ook zijn de kosten voor folders 
en drukwerk in deze post opgenomen. Verder zijn de kosten voor onder andere het reizen van onze vrijwilligers 
onder deze post opgenomen. Diverse vrijwilligers storten het betaalde reisgeld weer terug als gift. Dit wordt 
verantwoord bij de giften. 



Het is bijzonder fijn te merken dat leden, donateurs en kerken ons blijvend steunen, dit ondanks de wat 
onzekere tijd. In totaal hebben 731 leden naast hun contributie een gift overgemaakt. Vorig waren deden 580 
dit. Door 97 donateurs is er gemiddeld € 22,00 betaald. Van 119 kerkelijke instanties ontvingen we een gift. 
Vorig jaar waren dat er 106. We hebben voor 2013 wat extra hulp begroot om op het landelijk bureau 
werkzaamheden uit te voeren die we nu niet aankunnen. 
 

Resultaten 

Ontvangsten                                                                                          Uitgaven    
   
De ontvangsten uitgesplitst naar categorie (zie bovenstaande toelichting) in vergelijking met voorgaande jaren: 

Omschrijving posten Begroting 

2012 

Resultaat 
2012 

Begroting 

2013 

Omschrijv
ing 
posten 

Begroting 
2012 

Resultaat 
2012 

Begroting 
2013 

 Abonnementsgelden 20.000,00 23.735,65 21.500,00 Contactbl
ad 

14.000,00 13.287,64 14.000,00 

Giften 74.000,00 81.149,17 72.000,00 Landelijk 
bureau  

76.400,00 67.656,95 77.000,00 

Renteopbrengst/diver
sen 

4.500,00 7.987,61 5.000,00 Bestuur/ 
diverse 
kosten 

2.600,00 4.028,87 3.500,00 

Verkoop rel. artikelen 250,00 642,35 250,00 Bijeenko
msten 

3.000,00 2.316,59 3.000,00 

Collectes 
bijeenkomsten 

1.300,00 1.708,32 1.450,00 Aankoop 
relatiearti
kelen 

250,00 214,00 250,00 

 100.050,0
0 

115.223,1
0 

100.200,0
0 

 96.250,00 87.504,05 97.750,00 

    Resultaat  3.800,00 27.719,05 2.450,00 

Overzicht kapitaal 

Het saldo per 1 januari 2012  €   221.759,67 

Verhoging waarde obligatie  €       1.280,00 

Positief saldo    €     27.719,05 

Nog af te dragen    €       3.816,83 

Totaal kapitaal per 1 januari 2013  €   254.575,55 

 

Dit kapitaal bestaat uit: 

Kas/bank/deposito   €   231.560,51 

Giro/rekening-courant   €     23.015,04 

Totaal      €   254.575,55  



 

De waarde van de ING Perputuals (obligatielening) is gestegen van € 14.000 eind 2011 naar € 15.280 eind 2012. 

De adresdrager voor ons contactblad is voorzien van een acceptgirokaart. De eerste is voor de betaling van de 
contributie, de andere vier kunnen gebruikt worden om eventueel een extra gift over te maken. Deze 
acceptgiro is dus áltijd de adresdrager, dit ondanks het feit dat bijvoorbeeld een ander het contactblad betaalt. 

Ten slotte 
 
In 2013 willen we verder gaan met het belangrijke werk voor de mens met een beperking. Wij hebben daarbij, 
naast uw/ jouw gebed, de steun van leden, donateurs en diaconieën nodig. We danken de Heere voor de 
kracht die hij ons schonk om het werk voor de vereniging te mogen doen. 
 

 

 


