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 “Op weg met de ander”  werkgroep Nieuw- Lekkerland 

                                                                                                            

                                                                                                                                      Oktober 2018 

Jaarverslag 2017/2018 

Het zevende jaarverslag van de werkgroep ‘Op weg met de ander’ Nieuw-Lekkerland.          
De werkgroep bestaat sinds september 2011. 

Werkgroep:  

Binnen onze werkgroep was er een lege plaats ontstaan door 
het overlijden van onze penningmeester Jaap Suijker. We zijn 
dankbaar te melden dat Bas Deelen vanaf februari 2018 
bereid gevonden is om deze plaats in te nemen. De 
werkgroep bestaat uit de volgende personen: Jan-Peter Hak 
(voorzitter), Bas Deelen (penningmeester), Ada Stam, 
Marieke Dannenberg (kaarten versturen en contactpersoon 
koffieochtend), Pauline Heuvelman (secretaris). We hebben 
omgezien/ contact gehad naar/ met diegene met een 
beperking die dit fijn vindt. 

Doel: 

Doordat we regelmatig om advies gevraagd worden/ of we mee willen denken in situaties, 
ervaren we als werkgroep dat de gemeenteleden weten dat we er zijn voor mensen met een 
beperking en diegene die bij hen horen. We hebben snel contact/ een praatje als we mensen 
met een beperking tegen komen of diegene die bij hen horen. We brengen bezoekjes en 
sturen een kaart bij lief en leed. De koffieochtenden voorzien in een behoefte. 

Vergadering: 

- Een week voor de vergadering wordt de agenda verstuurd naar de werkgroepsleden, 
waarbij ook agendapunten aangedragen kunnen worden. 

- Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, dit verslag gaat ook naar de 
diaconie van de Hervormde gemeente. 

- Een jaarverslag wordt gemaakt voor de werkgroep, de kerkenraad en de landelijke 
vereniging ‘Op weg met de ander’. 
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- Een kasboek wordt bijgehouden voor uitgaven van kaarten versturen, een klein 
presentje, boeken voor de werkgroep en 1x per jaar een bedrag voor onkosten voor 
de koffieochtenden. 

- Dit jaar hebben we een geldbedrag ontvangen van de diaconie omdat de kas niet 
meer toereikend was om de onkosten te betalen. 

- Als werkgroep hebben we 3 keer vergaderd in dit jaar. We ervaren dat dit voldoende 
is, als er tussentijds dingen onze aandacht vragen kunnen we alsnog bij elkaar 
komen. 

Koffieochtenden: 

Dit is opgezet door Marieke Dannenberg en Pauline Heuvelman voor moeders van kinderen 
die extra zorg en aandacht nodig hebben. Op 8 maart 2012 was de eerste koffieochtend. De 
koffieochtenden worden vooraf bekent gemaakt in de kerkbode en via affiches in de kerk, 
‘het Onderkomen’ en ‘Onder de Wiek’ . Moeders die voor het eerst op de koffieochtend zijn 
krijgen een infobrief mee over het ontstaan en het verloop/ inhoud van een koffieochtend. 
Vijf keer per jaar willen we het organiseren en wel op de laatste donderdag van januari, 
maart, mei of juni, september en november. Zo zit er een goed systeem in. Marieke maakt 
van iedere gehouden koffieochtend een verslag voor de werkgroep. We evalueren de 
koffieochtenden met elkaar als werkgroep in de vergadering. 

Op de 28e koffieochtend, gehouden op 30 november 2017, hebben we het thema 
‘Eenzaamheid’ besproken. Eenzaamheid komt bijna altijd voor als iemand afwijkt van wat als 
de norm wordt beschouwd, of als iemand het gevoel heeft anders te zijn. Het kan ook zijn 
dat ze zelf de rust opzoeken door b.v. alleen te fietsen, zo hoeven ze geen rekening te 
houden met anderen. Een kind of jongere kan ook een eenzame strijd met zichzelf voeren 
door het vertonen van bepaald gedrag, wat van binnenuit een dwang is, wat ze eigenlijk 
helemaal niet willen…Verder was het wel fijn om te horen dat de meeste kinderen van ons 
wel contacten hebben. Een emotionele ochtend met een klein groepje van 5 moeders. Deze 
morgen hadden we een nieuwe moeder in ons midden. 

We mochten 6 moeders verwelkomen, waarvan 1 nieuwe moeder op 25 januari 2018. Het 
thema ‘Verschillend “gedrag” tussen jongens en meisjes’, gaf veel herkenning en met name 
kwam ook naar voren dat wij, als moeders, vooral veel geduld moeten hebben. Onze 
kinderen kunnen erg claimen, of heel nors en boos zijn, ook het vertonen van wenselijk 
gedrag kwam sterk naar voren. 

“Opvoeden, maar dan anders” was het thema op de koffieochtend van 29 maart 2018. Je 
kunt alle opvoedstijlen proberen, maar het heeft vaak geen enkele invloed op het gedrag. Bij 
de 6 moeders kwam er snel van alles ‘boven borrelen’… vooral het niet begrijpen van het 
kind, het niet landen van de boodschap die je wilt overbrengen en het driftig worden, waren 
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situaties die heel herkenbaar zijn. Ook het goed luisteren naar ons kind vereist de nodige 
inspanning, vaak uiten ze dingen “tussen de regels door”… dat vraagt ook veel 
opmerkzaamheid. 

Er zijn 2 afmeldingen binnen gekomen van moeders die diverse andere dingen hadden. 

Op 28 juni 2018 hebben we het seizoen afgesloten met een high tea bij een moeder buiten 
op het terras, het was een fijn samenzijn, we vroegen elkaar hoe de vakantie er uit ging zien, 
als we weg zouden gaan, hoe bereiden we onze kinderen voor, de één heeft meer 
voorbereiding nodig als de ander. Ook werd genoemd dat de kinderen, als ze ouder worden, 
zelf linken gaan leggen. En dat ze soms ook bepaalde “oplossingen” bedenken. Mooi om zo 
het seizoen af te sluiten. 

Op 20 september 2018, de 32e koffieochtend, zijn we het nieuwe winterseizoen begonnen 
met 3 moeders. Voor deze morgen hadden we niet gekozen om met een thema te beginnen. 
Door ervaringen uit te wisselen, o.a.  hoe ze de vakantie zijn “doorgekomen” en hoe de start 
weer op school of werk is verlopen, gaven we de moeders de kans om wat meer over hun 
kind of gezin te kunnen vertellen. Omdat het zo’n klein groepje was, hadden we voor elke 
moeder fijn de tijd om te luisteren. 

 

 Besproken punten in vergaderingen: 

- Iedere vergadering bespreken we de contacten die we gehad hebben met mensen 
met een beperking, als er ziekte is kunnen we meeleven, ook worden we regelmatig 
uitgenodigd op verjaardagen. Via contacten mochten we een gezin helpen aan een 
PGB-er. Er waren wat open plaatsen om te rijden naar de aangepaste catechisatie in 
Groot- Ammers, deze plaatsen worden binnen de werkgroep opgevuld. Er wordt een 
rooster opgezet voor een bewoner uit de Haven in Nieuw-Lekkerland om op 
zondagmorgen mee te kunnen naar de kerk. Over het algemeen gaat het goed met 
diegene die een beperking heeft. 

- Iedere vergadering bespreken we de koffieochtend.  

- Als werkgroep hebben we een kerstkaart ontvangen van de landelijke vereniging 
waarin we bedankt worden voor onze betrokkenheid bij het werk van vereniging ‘Op 
weg met de ander’. 

- Er is een hoger model kraan geplaatst in het toilet in de kerk, deze aanpassing is 
voltooid. Helaas blijft het moeilijk om met een rolstoel ‘Onder de Wiek’ binnen te 
komen, hier wordt geen tijdelijke aanpassing gerealiseerd, helaas zal er gewacht 
moeten worden op de plannen die gemaakt worden voor ‘Onder de Wiek’. 
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- Activiteiten van de landelijke vereniging ‘Op weg met de ander’ krijgen aandacht en 
worden zo mogelijk bezocht (in het volgende punt besproken). 

 

Landelijke vereniging ‘Op weg met de ander’: 

- ‘Communiceren is zoveel meer dan (niet) kunnen praten’ was het thema van de 
toerustingsavond georganiseerd op 22 maart 2018 in Hardinxveld-Giessendam. Mooi 
te horen en te zien dat er zoveel mogelijkheden zijn om te kunnen communiceren. 

- 15 mei 2018 was de jaarvergadering van de landelijke vereniging in Nijkerk. 

- 26 mei 2018 was de jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag, i.v.m. de verbouwing op het 
terrein van de Hartenberg in Wekerom, was het georganiseerd in Veenendaal. Hier is 
wel bekendheid aan gegeven maar helaas is er niemand uit Nieuw-Lekkerland 
geweest. 

- 2 juni 2018 was de ontmoetingsdag voor mensen met een lichamelijke beperking 
vanaf 18 jaar in Zegveld. 

 

Tenslotte: 

Dit jaar hebben we in goede saamhorigheid mogen vergaderen. Doordat het voor Bas 
Deelen niet nieuw was om mee te draaien in de werkgroep wordt dit makkelijk opgepakt. 
Dankbaar dat we wat mochten en konden betekenen voor mensen met een beperking en 
hun gezinnen. Het aankomende jaar hopen we met Zijn hulp dit stukje gemeentewerk voort 
te zetten. 

Morgen is voor ons verborgen, jij en ik, wij weten niet, wat de dag van morgen biedt, maar 
Hij die ’t heelal omspant, houdt ook morgen in Zijn hand.                                                                                                                                                                                           


