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Voorwoord 

Het scheepje Helpende Handen is door 2019 gevaren en heeft geen averij opgelopen. De zee 

was niet altijd rustig, maar grote stormen heeft het niet hoeven te trotseren.  

 

De bemanning mocht het werk onder leiding van Hem, Die alle macht is gegeven, getrouw 

verrichten.  

Onder hen was er één die aan de vaste wal ging wegens het behalen van de 

pensioengerechtigde leeftijd. Zijn plek werd ingenomen door een nieuwe enthousiaste matroos. 

De stuurman keek uit naar aanmonstering bij een ander schip, dat wel onder dezelfde 

reformatorische rederij vaart… 

 

De lading was divers, er werd geladen en gelost, waarbij de bemanning bijzonder goed werd 

geholpen door vrijwilligers aan de vaste wal.  

 

De havens die aangedaan werden, waren trouw in het betalen van de vracht. Zodat er een goed 

financieel resultaat mag zijn. 

 

De waarde van de producten is niet in geld uit te drukken, maar onbetaalbaar voor degenen 

voor wie ze bedoeld zijn. We hopen dat het tot verlichting mag zijn voor hen wiens bootje niet 

helemaal drijfvaardig is en dat zij, die zulke bootjes omringen, de hulp en kracht mogen krijgen 

om de bootjes drijvend te houden. Maar dat er bovenal een behouden thuiskomst mag zijn.  

 

We mogen dankbaar terugblikken en hopen en bidden dat de Grote Reder, met als leidraad het 

‘Logboek’, het werk van de Vereniging wil sturen en zegenen. 

 

 

Het bestuur, 

  

 

  

 

C. van de Craats, voorzitter    M.K. van Koeveringe-Herrewijnen,  

secretaris 

 

 

 

Chr. Remijn, penningmeester     

 

 

 

 

 

W. van Erkel, lid     P. Vijfhuizen, lid  
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1. Organisatie  
 

1.1 Leden  
 

In 2019 verwelkomde de Vereniging 233 nieuwe leden.  

  
Aanmeldingsbron Aantal 

Wervingsacties / beurzen 32 

Contactgroepen 32 

Website 80 

Geef me de 5 33 

Overig  67 

 

Van 393 leden eindigde in 2019 het lidmaatschap. Voor ongeveer een derde van de actief 

beëindigde lidmaatschappen geldt dat dit komt door ouderdom / overlijden.  

 
Beëindigingsreden Aantal 

Financieel / kosten lidmaatschap 37 

Einde ondersteunings- of informatiebehoefte 26 

Ouderdom / overlijden 98 

Wanbetaler 81 

Overig  150 

 

Lidmaatschappen waar drie jaar geen contributie voor betaald is, worden na aanmaning 

beëindigd. De achterliggende jaren nam het aantal wanbetalers af. 

 
Jaar Aantal wanbetalers 

2017 297 

2018 143 

2019 81 

 

Per saldo daalde het aantal leden met 160 naar 8.239 op 31 december 2019. 
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Per 1 januari 2019 is de contributie voor het lidmaatschap van Helpende Handen verhoogd van 

€ 17,50 naar € 25,00. De gemiddelde contributiebijdrage steeg van € 26,00 (in 2018) naar       

€ 36,00 (in 2019). Dit verklaart de stijging van contributie-inkomsten van € 80.000 ten opzichte 

van 2018.  

 

 
 

1.2 Ledenraad  
De heer J. van Keulen nam afscheid van de Ledenraad. In zijn plaats werd de heer L. Kok 

gekozen.  

 

Op 31 december 2019 bestond de Ledenraad uit: 
Naam Woonplaats Kerkgenootschap 

H. Aarnoudse Tholen Gereformeerde Gemeenten 

T.J. Alderliesten Ridderkerk Hersteld Hervormde Kerk 

mevr. P.B. Barendregt-Beukers Barendrecht Christelijke Gereformeerde Kerken  

C.R. Bayense Gameren Hersteld Hervormde Kerk 

M.J. Bosman Poortugaal Gereformeerde Gemeenten 

H. Bouwman Barneveld Oud Gereformeerde Gemeenten 

J.A. Cromwijk Veenendaal Gereformeerde Gemeenten 

mevr. M.J. Havenaar-Westerduin Dinteloord Gereformeerde Gemeenten 

J. Hoogerbrug Gouderak Gereformeerde Gemeenten 

L. Kok Ederveen Gereformeerde Gemeenten 

A.J. Meerkerk Nieuw-Lekkerland Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

P.A. van der Pol Amersfoort Gereformeerde Gemeenten 

M.L. Sinke Yerseke Gereformeerde Gemeenten 

H.J. van Schothorst Leerdam Gereformeerde Gemeenten 

H.D. Vierbergen Veenendaal Gereformeerde Gemeenten 

G.D. de Vries Barendrecht Gereformeerde Gemeenten 

mevr. H.M.W. de Vries Amersfoort Protestantse Kerk in Nederland 

M. van de Woestijne Aagtekerke Gereformeerde Gemeenten 
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1.3 Bestuur  
Het bestuur van Helpende Handen bestond in 2019 uit vijf personen. Het bestuur van de 

Vereniging vergaderde zes keer. Tijdens deze vergaderingen werd onder andere gesproken over 

het vrijwilligersbeleid, de activiteiten van de Vereniging en het bestuursmodel.  

 

Op 31 december 2019 bestond het bestuur uit: 
Naam Nevenfunctie (onbezoldigd) 

C. van de Craats, voorzitter Lid klachtencommissie Stichting Schuilplaats (Veenendaal) 

 Lid klachtencommissie Stichting De Vluchtheuvel 

 Vertrouwenspersoon School met de Bijbel Speulderbrink (Speuld) 

 Vertrouwenspersoon Ruitenbeekschool (Lunteren) en De Zaaier (Harskamp) 

 Voorzitter familiehuis Sela i.o. (Barneveld) 

  

W. van Erkel Voorzitter Helpende Handen afdeling Capelle aan den IJssel 

 Voorzitter kiesvereniging SGP Willem de Zwijger 

 Wijkhoofd KWF-collecte (Capelle aan den IJssel) 

  

mevr. M.K. van Koeveringe-Herrewijnen, secretaris Presidente vrouwenvereniging Draagt elkanders lasten (Rilland-Bath) 

 Kerkelijk contactpersoon (Rilland-Bath) 

 Vicevoorzitter Wmo-adviesraad (Reimerswaal) 

  

Chr. Remijn, penningmeester Geen 

  

P. Vijfhuizen Geen 

 

1.4 Klachtencommissie 
De klachtencommissie ontving in 2019 geen klachten. In 2019 nam mr. J.H. Doeven afscheid 

van de Klachtencommissie. In zijn plaats is mr. W.H. Lindhout benoemd als lid van de 

Klachtencommissie. 

 

De klachtencommissie bestond op 31 december 2019 uit: 
Naam Woonplaats Op voordracht van 

B. Agteresch Capelle aan den IJssel Bestuur 

mr. W.H. Lindhout Tholen Ledenraad 

K. de Wit Nieuwerbrug Bestuur en Ledenraad 

 

1.5 Vrijwilligers 
Ruim 750 vrijwilligers zetten zich in 2019 in om mensen met een beperking en hun familieleden 

te ondersteunen bij het innemen van een plaats in gezin, kerk en samenleving. Deze vrijwilligers 

verrichten hun werk als lid van een organisatiecommissie voor het beperkingspecifiek 

lotgenotencontact, binnen de afdeling en praktische thuishulp, als catecheet of coördinator van 

aangepaste kerkdiensten.  

 

Bijeenkomsten 

Tijdens een viertal regionale avonden (Apeldoorn, Geldermalsen, Goes en Woerden) gingen 

bestuur en medewerkers in gesprek met vrijwilligers over het beleidsplan 2019-2022 en de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

 

5 oktober organiseerde Helpende Handen voor het eerst een landelijke Vrijwilligersdag. Tijdens 

deze dag, die door zo’n 80 mensen bezocht werd, konden de vrijwilligers workshops volgen 

waar zij input kregen voor de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. Tevens was er gelegenheid 

afscheid te nemen van Bert Regterschot. 
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AVG 

In het kader van de AVG hebben de afdelingen en commissies Praktische Thuishulp een 

SharePointaccount gekregen dat gebruikt kan worden voor het opslaan en delen van 

(persoons)gegevens. Een aantal afdelingen en PT-commissies is in 2019 gestart met het 

implementeren van SharePoint. In 2020 worden de afdelingen en commissies die nog niet 

(volledig) overgegaan zijn op SharePoint ondersteund in de conversie naar SharePoint.  

 

Veiligheid  

Van vrijwilligers die in contact komen met kwetsbare mensen wordt een VOG aangevraagd. 

Clubvrijwilligers en PT-vrijwilligers hebben de cursus Zorgen over een kind, en nu? via Augeo 

aangeboden gekregen. Mede door de vrijblijvendheid van deze cursus is van dit aanbod door 

een minimaal aantal vrijwilligers gebruik gemaakt. In 2020 zal onderzocht worden hoe dit 

onderwerp blijvend aandacht kan krijgen. 

Daarnaast werkt Helpende Handen met Stichting de Vluchtheuvel en de Jeugdbond aan 

toerustingsmethodiek voor veilig gemeente-zijn. 

 

1.6 Personeel 
In 2019 werkten er negen medewerkers bij Helpende Handen met een totaal fte van 7,35. In 

onderstaand organogram is de functieverdeling van de medewerkers weergegeven.  

 

 

 

Eén medewerker vertrok in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, in 

zijn plaats is een nieuwe collega aangenomen. Eind november maakte de directeur bekend dat 

hij met ingang van 1 april 2020 benoemd is als Raad van Bestuur van verpleeghuis Salem. In 

verband met het aanstaande vertrek zijn eind december de voorbereidingen voor de werving 

van een nieuwe directeur gestart. 

 

1.7 Leerbedrijf 
Sinds het voorjaar van 2019 is Helpende Handen een erkend leerbedrijf. Vanuit de opleiding 

Management assistent (sprint) vervulde een Hoornbeeckstudent haar afstudeerstage bij 

Helpende Handen. 

 

 

 



 

8 

2. Dienstverlening 

 

2.1 Cliëntondersteuning 
Voor het aanvragen van ondersteuning bij gemeenten kan gebruik gemaakt worden van 

onafhankelijke cliëntondersteuning. Helpende Handen heeft hiervoor contracten met de 

gemeenten Barneveld en Neder-Betuwe. In 2019 ondersteunde Helpende Handen in de 

gemeente Barneveld 12 mensen (21,5 uur) en in Neder-Betuwe 13 mensen (51,75 uur).  

Met de SGP in Vijfherenlanden is een oriënterend gesprek gevoerd. Met de gemeente 

Woudenberg wordt per 1 januari 2020 een contract gesloten.  

 

2.2 Individuele dienstverlening 
De caseload van de consulenten persoonlijke dienstverlening is wel toegenomen, dit blijkt uit 

het aantal openstaande hulpvragen. Deze openstaande hulpvragen zijn (ook) gedeeltelijk te 

verklaren door de in 2018 ingevoerde hulpvragen rondom wooninitiatieven waarbij veelal 

sprake is van langlopende hulpvragen. 

 

 
 

De verdeling van hulpvragen over de zes door Helpende Handen vastgestelde levensdomeinen  

is in de periode 2016 - 2019 vrijwel hetzelfde gebleven. 
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2.3 Beperkingspecifiek lotgenotencontact 
In 2019 werden iets minder bijeenkomsten voor beperkingspecifiek lotgenotencontact 

georganiseerd (26 ten opzichte van 29 in 2018). Het gemiddeld aantal bezoekers was met 33 

personen in 2019 gelijk aan 2018.  

 
 

Naast de contactgroepbijeenkomsten werd in kleiner verband (gespreks- en huiskamergroepen) 

lotgenotencontact georganiseerd voor (partners van) volwassenen met autisme en voor 

volwassenen met ADHD. 
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2.4 Regionaal lotgenotencontact 
De 13 regionale afdelingen van Helpende Handen organiseerden clubbijeenkomsten voor 

mensen met een (verstandelijke) beperking, ouderbijeenkomsten en jaarvergaderingen en er 

in de regio aangepaste kerkdiensten georganiseerd. 

 

  
 

2.5 Praktische Thuishulp 
250 vrijwilligers zetten zich vanuit de regionale Praktische Thuishulp in om ouders en 

mantelzorgers van mensen met een beperking te ontlasten en mensen met een beperking de 

mogelijkheid te bieden activiteiten te ondernemen waar zij hulp bij nodig hebben.  

Met name gezinnen met gezinsleden met autisme en/of een verstandelijke beperking maakten 

gebruik van de ondersteuning vanuit de Praktische Thuishulp. 

   

In de afdelingen Den Haag, Woerden en Werkendam was in 2019 geen PT-commissie actief. 

Aantal bijeenkomsten Aantal bezoekers (gemiddeld)

Ouderbijeenkomsten 5 44

Clubbijeenkomsten (per afdeling) 10 32

Jaarvergaderingen 9 42

Regionaal overleg 7 12
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3. Voorlichting & beeldvorming 
 

3.1 Ledenmagazine Samen 
Samen had een gemiddelde oplage van 9.750. Eind 2018 is van de glossy, in verband met het 

45-jarig jubileum verschenen, een herdruk uitgegeven. Deze herdruk is verspreid in een drietal 

gemeenten (1.500 exemplaren).  

In Samen werd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

1.  februari 18 jaar en dan… 

2. juni  Mensen met een beperking in de kerkelijke gemeente 

3. oktober Digitale hulpmiddelen 

 

3.2 Online  
5 oktober lanceerde Helpende Handen twee nieuwe websites. De oude website bood 

onvoldoende mogelijkheden de breedte van het werk voldoende uit te dragen.  

www.reformatorischzorgloket.nl bevat informatie over zorg en ondersteuning van mensen met 

een beperking.  

www.helpendehanden.nl biedt een overzicht van de verschillende doelgroepen waar Helpende 

Handen voor werkt. Tevens bevat deze website informatie over het werk van de Vereniging en 

de activiteiten die georganiseerd worden. 

 

De meest bezochte pagina’s waren de homepage en pagina’s over bijeenkomsten die 

georganiseerd worden (agenda, Samen-uit-dag en Geef me de 5). 

 

 
Een mogelijke verklaring voor de afname van het aantal bezoekers is dat er in 2019 minder 

digitale nieuwsbrieven verzonden zijn dan in voorgaande jaren. Een andere verklaring voor het 

lagere bezoekersaantal is een door Google gewijzigde ‘telwijze’.  

 

Het aantal volgers van de Facebookpagina (www.helpendehanden.nl/facebook) steeg van 942 

naar 1048. 
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3.4 Nieuwsbrieven  
Leden van Helpende Handen ontvingen 7 maal een digitale nieuwsbrief waarin zij geïnformeerd 

werden over ontwikkelingen binnen het werkveld van Helpende Handen. Leden van 8 

contactgroepen ontvingen een nieuwsbrief met informatie over activiteiten voor hen van belang 

zijnde informatie.  

Voor betrokkenen bij mensen met autisme verscheen driemaal een nieuwsbrief met artikelen 

over autisme en geloven, interviews en informatie over bijeenkomsten. Deze nieuwsbrief heeft 

een oplage van 1.025. 

 

3.3 Lezingen en presentaties 
Medewerkers van Helpende Handen verzorgden lezingen voor kerkelijke gemeenten en 

verenigingen. Tijdens deze lezingen werd onder andere aandacht besteed aan: 

- autisme (in de kerk en gezin) 

- mantelzorg 

- zorg voor elkaar 

- het werk van Helpende Handen 

 

3.4 Zangavonden 
In Amersfoort, Bodegraven, Capelle aan den IJssel, Gorinchem en Zaltbommel werden 

zangavonden t.b.v. Helpende Handen gehouden. Tijdens de avonden in Bodegraven konden 

mensen met een beperking meezingen.  

Daarnaast organiseerden diverse afdelingen zangmiddagen en -avonden t.b.v. het werk binnen 

de afdelingen van Helpende Handen. 

 

  



 

 

4. Belangenbehartiging 
 

4.1 Kerken 
 

Gereformeerde Gemeenten 

Met deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) is regelmatig overleg gevoerd 

over ontwikkelingen binnen Helpende Handen. Helpende Handen participeert sinds 2017 in 

Platform Toerusting van de deputaatschappen DMZ en KGJO.  

 

 
 

In de achterliggende jaren is bij diverse gemeenten en classes verteld over het werk van 

Helpende Handen. Mede hierdoor is de gemiddelde bijdrage per (doop)lid sinds 2016 (€ 2,58) 

toegenomen naar € 3,14 in 2019. Contacten met kerkenraden resulteren erin dat er steeds 

meer kerken een afdracht betalen, zo nam het aantal niet-betalende kerken of van 17 (in 2016) 

naar 4 (in 2019).  

  

Overige kerkelijke gemeenten 

Met diverse deputaatschappen en kerkenraden is contact geweest over het werk van Helpende 

Handen. Dit heeft er in geresulteerd dat in diverse kerken gecollecteerd wordt voor Helpende 

Handen. De financiële bijdrage vanuit niet-Gereformeerde Gemeenten verdubbelde in de 

periode 2016 – 2019.  
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4.2 Zorgaanbieders 
Met Adullam, de Schutse en Siloah wordt regelmatig overlegd. Tijdens deze overleggen staat 

het belang van identiteitsgebonden zorg en de ontwikkelingen in de langdurige zorg centraal. 

In september vond op initiatief van Helpende Handen een overleg plaats met aantal 

zorgaanbieders. Doel van dit overleg is te onderzoeken of oplossingsmogelijkheden zijn voor 

passende woonvormen voor jongeren die nu nergens kunnen wonen.  

 

4.3 Politiek 
Met lokale SGP-betrokkenen werd gesproken over de mogelijkheid om onafhankelijke 

cliëntondersteuning te bieden door Helpende Handen aan mensen die gebruik willen maken van 

deze (identiteitsgebonden) ondersteuning.  

In diverse burgerlijke gemeenten waren leden van de Vereniging betrokken bij Wmo-raden en 

andere organen om de belangen van de achterban te behartigen. 

  

4.4 Samenwerkingsverbanden 
 

Ieder(in) 

Een belangrijk deel van de (landelijke) belangenbehartiging van mensen met een beperking 

gebeurt door koepelorganisatie Ieder(in). Helpende Handen is als belangenverenging bij deze 

koepelorganisatie aangesloten. 

 

Platform Autisme in de kerk 

Platform ‘Autisme in de kerk’ is een samenwerkingsverband tussen Helpende Handen, dit 

Koningskind, Op weg met de ander en Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg). Het platform 

organiseerde Gouda de ambtsdragersconferentie Autisme bij ambtsdragers.  
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Platform Zorg voor leven 

Als lid van ‘Platform Zorg voor leven’ was Helpende Handen betrokken bij de organisatie van 

de Week van het leven (11 - 16 november). Helpende Handen organiseerde samen met de 

RMU, Jemima en het RD de thema-avond Waardevol. Tijdens deze avond werd vanuit diverse 

kanten de beschermwaardigheid van het leven benadrukt. 

 

ROV 

Sinds de oprichting van de Reformatorische Oudervereniging (ROV) is Helpende Handen 

betrokken bij deze vereniging die de belangen van ouders in het (speciaal) onderwijs behartigt. 

Helpende Handen is, in de persoon van de directeur, vertegenwoordigd in de Raad van Advies. 

 

SCJ 

Als lid van de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp (SCJ) is Helpende Handen betrokken bij de 

totstandkoming van een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Gelet op de 

decentralisatie van de zorg werkt het SCJ in regionale verbanden.  

 

  



 

 

5. Projecten 
 

Belijdeniscatechisatie 

Begin september verscheen Kort Begrip in eenvoudige taal een boekje voor aangepaste 

Belijdeniscatechisatie. Van dit boekje zijn ongeveer 150 exemplaren verkocht. 

 

Geef me de 5 

Vanwege het succes van de in 2018 georganiseerde Geef me de 5-avonden werd in februari in 

Kesteren een extra avond gehouden. Deze avond werd bijgewoond door 175 personen. 

 

Publicaties autisme 

In 2019 is een start gemaakt met een Bijbels dagboek voor jongeren met autisme en een boekje 

met handvatten voor ouders van jongeren met autisme en ambtsdragers die in hun ambtswerk 

te maken hebben met jongeren met autisme. Beide uitgaven verschijnen in 2020. 

 

Samen-uit-dag 

25 mei waren ruim 1250 mensen aanwezig tijdens de Samen-uit-dag die Helpende Handen bij 

het Henschotermeer in Woudenberg organiseerde. Bezoekers konden onder andere genieten 

van mannenkoor Ethan uit Yerseke, Bijbelvertellingen door Loes Coppoolse, een mobiel carillon, 

een  roofvogelshow en oude ambachten. Daarnaast was er volop ruimte voor onderlinge 

ontmoeting. 

 

Wooninitiatieven  

Consulenten van Helpende Handen adviseerden ouders bij het (onderzoeken van mogelijkheden 

voor het) opzetten van wooninitiatieven in Bodegraven, Hardinxveld, Middelburg, Ridderkerk 

en Yerseke.  

In Bodegraven betreft het een woonvorm voor jongeren met een lichamelijke beperking. De 

woonvorm in Hardinxveld betreft jongeren met autisme. In Ridderkerk, Middelburg en Yerseke 

gaat het om mensen met een verstandelijke beperking. 

Vanuit de werkgroep Jeugdhulpverlening van deputaatschap DMZ is de vraag gekomen of 

Helpende Handen ondersteuning kan bieden bij het opstarten van nieuwe wooninitiatieven. 

Hiervoor is een voorstel geschreven op basis waarvan Helpende Handen vanaf 2020 op 

projectbasis ondersteuning biedt.  

 

 


