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De afkorting KMVH staat voor: Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap.
Die naam is ontstaan in een tijd waarin het heel gewoon was om over ‘verstandelijk gehandicapten’ te
praten. Tegenwoordig praten we meestal over ‘mensen met een verstandelijke beperking’.
In de naam zit de missie van de KMVH. Die missie is verbindingen leggen tussen de kerken en mensen met
een verstandelijke beperking.
Sinds 2013 is KMVH-Friesland een zelfstandige stichting, die bestuurd wordt door mensen die op een of
andere manier betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking. KMVH-Friesland doet bewust
haar werk onder verantwoordelijkheid van de deelnemende kerken in samenwerking met de geestelijk
verzorgers van Talant. De stichting legt daarvan in een jaarverslag aan de kerken verantwoording af.
2020
De werkgroep had graag alle veldwerkers bij elkaar willen brengen, maar door de beperkende maatregelen
vanwege COVID-19 zijn deze plannen doorgeschoven naar 2021.
Dit jaar hebben we met dank voor hun inzet afscheid genomen van de voorzitter, Elske Veldhorst, en van het
bestuurslid, Anne Kok. De werkgroep is nog op zoek naar mensen, die die taken willen overnemen. Ook
wordt er gezocht naar een nieuwe penningmeester, omdat Gé Kroes heeft aangegeven vanwege zijn leeftijd
te willen stoppen met het penningmeesterschap.
Financiële steunaanvragen
De bijdragen van de kerken wil de KMVH-Friesland ook gebruiken om de inzet van de kerken en
werkgroepen in de provincie voor deze speciale mensen te stimuleren. De KMVH is blij dat er ook dit jaar
verschillende steunaanvragen zijn binnengekomen, die gehonoreerd konden worden. De KMVH-Friesland
zal de mogelijkheid voor een financiële steunaanvraag onder de aandacht van de kerken en de werkgroepen
in de provincie blijven brengen. Het aanvraagformulier is op de website geplaatst met de criteria waar de
aanvraag aan dient te voldoen.
Website
De nieuwe website is voor onze doelgroep een makkelijk medium om de bijzondere kerkdiensten en onze
activiteiten te vinden. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
Toekomstige activiteiten
In de provincie Friesland zijn er vanuit de kerken mensen en werkgroepen, die zich inzetten voor hun
medemens met een verstandelijke beperking. Die inzet is van grote waarde. Er blijkt een grote behoefte te
zijn aan het uitwisselen van ervaringen en aan een stuk toerusting. In 2021 wil de KMVH-Friesland zich
daarop focussen en al deze werkers in het veld een platform bieden om in die behoeften te voorzien.
Daarnaast zijn er ook plannen om in 2021 weer een muzikale middag te organiseren voor mensen met en
zonder verstandelijke beperkingen.
Dat zijn de activiteiten die de KMVH – Friesland het komende jaar graag wil 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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