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De naam en een korte geschiedenis
De afkorting KMVH staat voor: Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap. De KMVH is
in 1994 ontstaan. In de drie noordelijke provincies kwamen er drie werkgroepen, die samen de
stichting KMVH – Noord Nederland vormden. In 2013 werd de werkgroep KMVH – Friesland een
zelfstandige stichting. In de naam zit de missie van de KMVH. Die missie is verbindingen leggen
tussen de kerken en mensen met een verstandelijke beperking.
Het jaar 2016
In de maand juni werd er afscheid genomen van Wilma Altena. Zij heeft er jaren ingezeten en
vertegenwoordigde met de penningmeester de PMVH (Parochies & Mensen met een Verstandelijke
Handicap).
Binnen de werkgroep is er flink gebrainstormd en gesproken over de doelstelling van de stichting.
De KMVH is opgericht om de kerken te ondersteunen bij de (pastorale) aandacht voor mensen met
een beperking en hun verwanten. In de loop van de tijd zijn daar andere activiteiten bijgekomen. De
KMVH organiseerde speciale dagen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarin werd
zoveel tijd en energie in gestoken, dat de oorspronkelijke doelstelling meer en meer naar de
achtergrond verdween. De werkgroep heeft daarom gekozen om zich in de eerste plaats te richten
op de toerusting van de kerken en kerken te helpen om ook oog te hebben voor deze mensen en hun
familie.
Bezinningsmiddag
Op zaterdag 12 november heeft de KMVH – Friesland een bezinningsmiddag georganiseerd in de
Kurioskerk te Leeuwarden. Die middag stonden twee vragen centraal: Wat kan de kerk betekenen in
het leven van mensen met een verstandelijke beperking? En andersom: Wat kunnen zij betekenen
voor de kerken? Het ging om zien en gezien worden. Ds. Dieke de Vries leidde het onderwerp in
met: De groeten van God. Zij vertelde twee indrukwekkende verhalen over mensen met een
beperking, van wie wij veel kunnen leren. Daarna waren er twee workshops. Ciel Huitema en
Greetje Hoekstra vertelden iets over de geschiedenis en het doel van de scheepsmaatjesdagen. En
Wietske Fennema vertelde over een disco voor mensen met een verstandelijke beperking. Vijf jaar
geleden is in het kader van NLDoet door een aantal enthousiastelingen van PG Trynwâlden de
eerste disco voor jongeren met een beperking georganiseerd. Samen met de jongeren van Rock
Solid wordt vanaf die tijd twee keer per jaar zo’n disco georganiseerd. De middag voorzag duidelijk
in een behoefte en de vraag was dan ook om dit vaker te organiseren.
Dat wil de KMVH – Friesland graag doen, maar dat lukt niet zonder uw financiële steun. Daarom
vragen wij u vriendelijk: Mag de stichting (weer) rekenen op een bijdrage van u? Bij voorbaat heel
hartelijk dank.
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