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Ontmoeting op de contactdag Aandacht voor...

...Gerrit Hoekman en Johan Hulst

Inhoud Voorwoord

U las het op de voorkant: ‘Een 
nieuwe picto-rubriek voor 

jou’. Hiermee willen we er in het 
Adullam-contact zijn voor de 
zorgvragers die picto’s gebruiken. 
In de vernieuwde lay-out zijn 
er meer veranderingen, zoals 
de inhoud van deze pagina, 
waarin u in één oogopslag een 
goede impressie krijgt van de 
inhoud van het Adullam-contact. 
Nieuw is ook de samenvoeging 
van de rubrieken Financiën en 
Samenwerken in de rubriek Steun 
Adullam.

Ds. T.J. de Jong schrijft in zijn brief 
in dit blad: ‘Kennen wij de zaak, 
waarvan de woorden zeggen: 
‘Zie, Ik  maak alle dingen nieuw’. 
Díe vernieuwing is noodzakelijk.

A. Prins
Raad van bestuur

20
In beeld:
Hennieke van Dalfsen

35
Herinneringen

Vernieuwing

Enkele reacties op de website: 
mooi, compleet, professioneel, 
informatief, gezellig...
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Numeri 21:9

De koperen slang

Vaak heeft Mozes van Godswege mogen optreden als 
de middelaar van het oude verbond. Nu echter heeft 

de Heere het oog op iets anders gericht. Om de zonde van 
het volk te verzoenen, gaf Hij daarvoor een middel. Het 
was een koperen slang. Het was een slang zonder vergif. 
Het was geen echte slang, maar het was de gelijkenis van 
de slang; een slang zonder ziel. Wat heeft dit te beteke-
nen? Christus maakte het ons duidelijk in het Evangelie 
van Johannes, waar Hij in een gesprek met Nicodémus 
over de wedergeboorte handelde. Hij wees ons in Zijn 
wedergeboortenleer rechtstreeks op de slang uit deze 
geschiedenis. Hij zei dat deze slang het schaduwbeeld van 
Hem was. De Heere wordt wel vaker met dergelijke beel-
den voorgesteld. We noemen u bijvoorbeeld de gelijkenis 
van het Paaslam (Ex.12:3,4,21) en de weggaande bok in de 
woestijn (Lev. 16:8). Treffende beelden voor heilige geloofs-
zaken. De Heere wil ons hiermee de weg der verlossing 
aanwijzen. Er is een andere Middelaar nodig dan Mozes. 
Die Middelaar is Jezus, Die met het oog op Zichzelf naar de 
slang terugwees.

Als drager van de zonden wilde Hij de lelijkste namen 
dragen. De naam van slang is daar heel vergaand in. In dit 
geval bedekte Hij Zijn schoonheid onder de verachtelijke 
gedaante van een slang. De apostel zegt ons dat Hij tot 
zonde gemaakt (2 Kor. 5:21) en tot een vloek geworden is, 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het 
hout hangt (Gal. 3:13). Alleen de ware Christus is in staat 
om ons van de zonden te verlossen en van die dodelijke 
zielswonden te genezen. In dit verband heeft de Heere 
gezegd: “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd 
heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, 
maar het eeuwige leven hebbe”, Joh. 3:14, 15. U ziet dat 
de Heere het geloof in Hem ten leven stelt. Het geloof 
in Christus is onmisbaar tot uw zaligheid. Denk niet al te 
snel dat u een gelovige bent. Wie niet op Christus met 
een waar geloof ziet, zal sterven en niet leven. De Heere 
spreekt met Nicodémus van het zaligmakende en recht-
vaardigende geloof.

De Heere Jezus gebruikt meermalen het woord ‘verhoogd’ 
als aanduiding voor de wijze van Zijn sterven. Het is een 

offerwoord, dat gebruikt wordt voor de opheffing van 
het offer naar de hemel. Het offer wordt op die manier als 
eerste de Heere aangeboden, alvorens het op het altaar 
verteerd wordt. Het ziet op Christus, Die als Zoenoffer God 
wordt aangeboden. Het is God een welbehaaglijk offer 
voor de zonden. Hij is erin voldaan en vond er genoeg-

doening in. In Hem 
schenkt God genade 
aan de zondaar. In 
Hem is God tevreden 
met ons, die in Hem 
geloven. Daarvoor 
wilde Jezus deze sma-
delijke dood sterven. 
Het was tot de verheer-
lijking en tevredenstel-
ling van Zijn Vader en 
tot de zaligheid van de 
uitverkoren Kerk. Ook 
Hij werd verheerlijkt 
in dit offer. De ophef-
fing zag niet alleen 
op de smaad die Hij 
leed, maar ook op de 
vermeerdering van Zijn 
eer. U zult zeggen: hoe 
dan? Wel, als gekruiste 
was Christus de hemel 
en de aarde onwaar-
dig, maar deze smaad 
was ook Zijn hoogste 
eer omdat Hij niet 
als zondaar, maar als 
de Verzoener van de 

zonde optrad. Christus’ vernedering is zo tegelijk ook Zijn 
verhoging. Zo kan de kwaal van de zonde ook met haar 
genezing verenigd worden. Christus werden die zonden 
toegerekend en gedood zijnde, werd Hij de Oorzaak van 
de uitdelging van onze schuld. “De straf die ons den vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons 
genezing geworden”, Jes. 53:5. Zo bracht Christus alleen 
ons de genezing aan.

“En Mozes 

maakte een 

koperen slang 

en stelde 

ze op een 

stang; en het 

geschiedde 

als een slang 

iemand beet, 

zo zag hij de 

koperen slang 

aan en hij 

bleef levend.”

Numeri 21:9

Overdenking

Ds. A. Kort
Krimpen aan den IJssel
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D

Het is een gure dag en het waterige 
zonnetje doet haar uiterste best om 

door de grijze wolken heen te dringen. 
Binnen is het lekker warm. Jannie de 
Graaf serveert een grote mok dam-
pende thee en terwijl de klok hoorbaar 
de seconden wegtikt, vertelt zij over 

haar werk. Jannie is zorgconsulent bij 
Adullam. Al geruime tijd organiseert zij 
daarnaast, samen met anderen, de con-
tactdagen. Op het moment van spreken 
staat de contactdag van december 
nog vers in het geheugen gegrift. 
Jannie vertelt: “De laatste contactdag 

Drie keer per jaar 

organiseert Adullam een 

contactdag voor haar 

zorgvragers, hun ouders 

en familieleden. Een 

waardevol moment voor 

iedereen die bij de stichting 

betrokken is. Maar hoe 

ziet een contactdag er 

eigenlijk uit en wat hebben 

familieleden eraan? “Het 

is vooral een moment 

waarop ouders met elkaar 

hun zorgen en ervaringen 

kunnen delen.” Een kijkje 

achter de schermen.

Tekst: Beppie Pellegrom, Beptekst
Foto’s: eigendom geïnterviewde personen

“Op de contactda gen van Adullam 
versta je elkaar zo nder woorden” 

4



was een mooie dag. Het onderwerp 
‘De plaats van gehandicapten in de 
kerkelijke gemeente’ sloeg heel goed 
aan. De spreker bracht het ook erg 
mooi! Je merkte dat de familieleden 
heel betrokken waren en zich herkende 
in de lezing.” Het is iedere keer weer 

diep nadenken om een aansprekend 
onderwerp te bedenken. Gelukkig hoeft 
Jannie dat niet alleen te doen. “Collega’s 
denken vaak mee. We hebben natuurlijk 
wel een lijst met ideeën, maar je moet 
er ook sprekers bij kunnen vinden.” 

Hoe ziet een contactdag eruit?
Drie keer per jaar wordt een contactdag 
georganiseerd. Iedere eerste zaterdag 
van maart, september en december. 
In maart is dat in regio Noordoost, in 
september in regio Zuidwest en in 
december is regio Midden aan de beurt. 
“Sommige bezoekers van de contact-
dagen komen alleen als het in de buurt 
is. Andere familieleden komen drie keer 
per jaar, ongeacht waar het die keer is”, 
vertelt Jannie daarover. Het programma 
staat, waar dan ook, altijd vast. Om half 
elf is het inloop met koffie 
en thee. Om elf uur wordt 
de dag geopend door de 
heer Evink, die al vanaf de 
eerste contactdag -25 jaar 
geleden - betrokken is bij 
de organisatie (zie kader). 
“Na de opening door 
meneer Evink nemen de 
vrijwilligers de kinderen 
en zorgvragers mee naar 
een andere zaal om daar 
te knutselen. Het team 

vrijwilligers is iedere keer weer druk 
met het bedenken van een nieuw idee”, 
vertelt Jannie. De ouderen blijven in de 
zaal voor de lezing door een genodigde 
spreker. Ook de broodmaaltijd wordt 
in deze twee groepen georganiseerd. 
“Ouders hebben zo echt de gelegen-
heid om, even zonder omkijken naar 
hun kind, te kunnen praten met andere 
ouders. dan worden ervaringen en 
zorgen gedeeld, wat ook het eigenlijke 
doel is van de contactdag. Die saamho-
righeid is fijn!” 

Samenzijn verbindt
Het is iedere keer wel weer afwach-

ten hoeveel ouders en 
familieleden aanwezig 
zullen zijn. In de brief die 
verstuurd wordt, staat 
daarom altijd een datum 
aangegeven wanneer de 
familieleden zich kun-
nen aanmelden. “Er zijn 
altijd bekende gezichten. 
Met die mensen bouw je 
langzamerhand een soort 
band op”, vertelt ze. Ook 
familie Haalboom beaamt 

“Het samen 
opgeven en 
zingen van 
psalmen is 
altijd heel 
indrukwekkend” 
Jannie de Graaf

• “Het is fijn om 
samen bezig te zijn”, 
vinden zowel Gerrit 
als Dick 

• Jannie de Graaf: “Ouders 
zouden zichzelf zo’n dag 
moeten gunnen.”

“Op de contactda gen van Adullam 
versta je elkaar zo nder woorden” 

CONTACTDAG ADULLAM
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dat. Zij komen als het maar enigszins 
kan naar de contactdagen: “Het is fijn 
om bekenden te zien en in de loop van 
de jaren zijn er veel contacten ontstaan 
door de contactdagen. Ieder heeft zijn 
eigen omstandigheden, maar één ding 
verbindt ons met elkaar: ons gehan-
dicapte kind, zusje, broertje, neefje of 
ander familielid. Het gevoel ‘ik hoef niets 
uit te leggen, iedereen hier heeft zijn 
eigen zorgen’ maakt dat je zonder iets te 
zeggen, elkaar verstaat.” Ook de dochter 
van familie Haalboom kijkt altijd uit 
naar deze dag. Margriet (bewoner van 
Kroonheim) is twintig jaar en geniet 
enorm van de contactdagen. Soms lukt 
het niet om aanwezig te zijn; dan legt 
ze zich erbij neer, “maar niet van harte 
hoor!”, glimlacht mevrouw Haalboom. 
“De eerste keer dat we aanwezig waren, 
hebben we genoeg tranen wegge-
veegd. We vonden het best wel moei-
lijk, maar juist op deze dagen begrijpt 
iedereen dat je bewogen bent! Je hoeft 
niet per se iets te zeggen, al kom je er 
al jaren; je kunt je tranen de vrije loop 
laten.” Dit aspect herkent Jannie ook. Ze 
vertelt: “De meeste gezinnen weten wat 
het is om te leven met dagelijkse zor-
gen. Soms denken ze dat zij de enigen 
zijn die bepaalde problemen hebben. 
Ze ervaren dan op de contactdag dat 
dit niet zo is, ook al wordt dat niet 
eens uitgesproken.”

Knutselmolen of 
hengelspel
Ook voor de vrijwil-
ligers is de contactdag 

iedere keer weer een fijne gebeurte-
nis. Annelien Thomassen organiseert, 
samen met Corien Voogd en Nicoline 
van Leeuwen, het creatieve gedeelte 
op de dag. Annelien: “Het is altijd weer 
leuk als ouders bij binnenkomst vertel-
len dat hun kind alweer uitzag naar 
de contactdag. De ervaring leert dat 
het iedere keer weer fijn is om samen 

bezig te zijn.” En wat ze doen, dat is 
iedere keer weer verschillend. Een 
molentje maken op de contactdag 
in Kinderdijk en iets met schelpen 
en zand tijdens de contactdag in 

Ouddorp: “We proberen vaak aan 
te sluiten bij de locatie, maar 

dat is niet altijd mogelijk. 
We hebben meestal 

ook verschillende 
werkjes, makkelijk 
en iets moeilijker, 
voor jongens of 

meiden; voor iedereen 
iets.” Annelien, Corien en 

Nicoline zorgen er altijd voor 

Adullam - 
 contactdagen

Kom ook naar één van de 

• Annelien Thomassen: 
“De ervaring leert dat het 
iedere keer weer fijn is om 
samen bezig te zijn.” 

• Het knutselwerkje van Margriet, 
gemaakt op de contactdag in Barneveld. 
Familie Haalboom: “Margriet kijkt er altijd 

weer heel erg naar uit.” 

Eerstvolgende contactdagen:

• D.V. zaterdag 6 september 2014

• D.V. zaterdag 6 december 2014

De locaties, in het zuidwesten en in 
het midden van het land, zijn op dit 
moment nog niet bekend. 

“Je geniet, 
omdat je ziet 

dat zíj zo 
genieten!” 

Annelien Thomassen

“De eerste 
keer hebben 
we genoeg 
tranen 
weggeveegd”  

familie Haalboom

CONTACTDAG ADULLAM
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dat er voldoende vrijwilligers zijn om 
de activiteiten te begeleiden. “Het is 
soms moeilijk om genoeg mensen 
te vinden, dus meer vrijwilligers zijn 
altijd welkom. Al zijn er altijd trouwe 
vrijwilligers die soms het hele land 
doorrijden om erbij te zijn.” Waarom? 
“Je krijgt er zóveel voor terug; je 
geniet gewoon al als je ziet dat zij een 
fijne dag hebben! Ja, ik keer altijd met 
een voldaan gevoel terug naar huis.” 
Het blijft even stil. “En weet je wat 
ook mooi is? Om te zien dat ouders 
er zo van genieten dat hun familielid 
of kind zoveel plezier heeft. Op die 
manier ontzorg je hen ook even.”

Bijbelvertelling en psalm opgeven
Na het creatieve gedeelte en de 
broodmaaltijd begeeft eenieder zich 
naar de kerk. Er wordt dan een begrij-
pelijk Bijbelverhaal vertelt. Meestal 
worden de kinderen aangesproken 
in het verhaal, zodat zij erbij betrok-
ken blijven. Jannie: “Een zus van een 
zorgvrager vertelde dat haar zusje 
de vertelling nog zó na kon vertel-
len; dat maakte veel indruk. Juist die 
eenvoudige uitleg spreekt iedereen 
aan, ook de volwassenen.” Na de 
Bijbelvertelling mogen de zorgvragers 
en de kinderen psalmen opgeven. De 
heer Evink vraagt dan welke psalm 
zij graag willen zingen. “Dat is altijd 
heel bijzonder. Ik vergeet nooit dat 
een zorgvrager, die bijna niet kon 
praten, een psalm opgaf. En die psalm 
paste zó goed bij de vertelling, dat 
maakt je nog eens stil.” Ook de familie 
Haalboom ervaart het samen opge-
ven en zingen van psalmen als een 
mooi moment. “Dit jaar waren we iets 
later, waardoor we links naast de gere-
serveerde plekken in de kerk zaten. 
Margriet wilde tussen ons in zitten. 
Toen ze een versje op wilde geven, 
keek de heer Evink natuurlijk naar 
de gereserveerde plaatsen voor de 

Hoe hebben jullie de contactdag ervaren?
“Het was een dag van herkenning en rustig samenzijn op een waardevolle 
manier. Het is ook mooi om te zien wat vrijwilligers voor zo’n dag overheb-
ben. In het begin hebben we getwijfeld, want de zaterdag is altijd een 
drukke dag, maar we zijn blij dat we gegaan zijn. We zouden andere ouders 
ook mee willen geven: ga er gewoon eens heen, dan kun je meemaken hoe 
fijn zo’n dag is. Wij hopen in ieder geval vaker te komen!”
Waarom bent u naar de contactdag gekomen?
“We wilden eigenlijk vooral een dag samen zijn met ouders of verzorgers en 
familieleden die ook een zorgenkind hebben.” 
Wat vond u het waardevolste moment van deze dag?
“De lezing van meneer Klein vonden we heel nuttig: hij gaf mooi voorbeel-
den. Ook de kerkdienst, waarin mensen met een beperking erg worden 
betrokken bij het Bijbelverhaal, vinden we heel waardevol.”
Hoe heeft uw zoontje de contactdag ervaren?
“Onze zoon Ervin heeft genoten. Het knutselwerkje dat hij gemaakt heeft 
met de vrijwilligers, heeft hij thuis aan iedereen laten zien. Het was heel fijn 
om te weten hij in goede handen was tijdens de lezing en de maaltijd. De 
vrijwilligers waren heel lief voor hem!” 

“Fijn om samen te zijn 
met ouders die ook een 
zorgenkind hebben.” 
Familie Van Wolfswinkel was in december 2013 
voor het eerst op een contactdag van Adullam. 
Zij vertellen over hun ervaring.

• Familie Van Wolfswinkel: “Ervin heeft het knutselwerkje later aan iedereen 
laten zien, zó leuk!” 
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zorgvragers en de kinderen. Dat vond ze best jammer, 
maar toen later toch ‘haar’ psalm werd opgegeven, 
psalm 105 vers 5, was het opgelost. Dat vond ik toch 
heel mooi.” 

Komt u de volgende keer ook (weer)?
Als het kan, hoopt de familie Haalboom er de vol-
gende keer weer te zijn. Graag geven zij ouders of 
familieleden die niet (vaak) komen nog een advies 
mee. “Ik zou wel tegen alle ouders en familieleden 
willen zeggen: ‘Als u niet gaat, mist u iets’”, vertelt 
mevrouw Haalboom. “Je weet zeker dat je kinderen 
in goede handen zijn bij de vrijwilligers en voor de 
ouderen is het ook een fijne dag.” Ook Jannie ziet 
graag nog meer bezoekers. “Veel familieleden moeten 
gewoon eens ervaren hoe zo’n dag is. Hoe vaker je 
komt, hoe meer mensen je leert kennen”, vertelt de 
zorgconsulent. Ze roert in haar koffie, kijkt nadenkend 
naar buiten, en besluit dan: “Ja, ouders zouden zichzelf 
zo’n dag moeten gunnen…” 

CONTACTDAG ADULLAM

De heer Evink is al vanaf de eerste contactdag 
betrokken bij de organisatie. Hij is lid van de Raad 
van Toezicht van Adullam. Hoe kijkt hij terug op de 
contactdagen?

“Vanuit het bestuur werd, rond 1987, aan mij 
gevraagd om de contactdagen te bezoeken. De 
aanwezigheid daar heeft me direct aangegrepen. Ik 
voelde daar iets wat ik op veel terreinen mis”, vertelt 
meneer Evink. De onderlinge band en het begrip in 
moeilijke situaties is voor hem tot op heden altijd het 
belangrijkste geweest op de contactdagen. 

“Het is de hand van 
de Heere dat we nog 
mogen bijeenkomen 
met onze kinderen”

8



• Na hard werken heeft Lennart zijn sleutel-
rekje klaar!

“We zijn blij dat 
we geweest 
zijn, onze 
zoon vond het 
knutselen ook 
zó leuk!” 
familie Van Wolfswinkel 

Ontmoeting en stilstaan rondom Gods Woord
“Eigenlijk is het voor de organisatoren pas geslaagd als de 
bezoekers een goede dag hebben gehad. Als we zien dat 
de onderlinge contacten goed zijn en mensen blij naar huis 
gaan. Ze zeggen dan weleens tegen ons en elkaar: ‘Het was 
een fijne dag’, wat is goed om te horen”, vertelt Evink. Hij 
vervolgt: “In al die jaren hebben we er altijd naar gestreefd om 
de dag eenvoudig in te vullen, want het uiteindelijke doel is 
altijd hetzelfde gebleven. We willen met de kinderen een dag 
stilstaan rondom Gods Woord. Door samen te zingen, maar 
ook door de Bijbelvertelling in de kerk. Ik 
hoop dat zij voelen dat die dienst echt voor 
hen bedoeld is.”

Indrukwekkende momenten
“Samen de dag openen vind ik erg waarde-
vol. Mijn ervaring leert ook dat de maaltijd 
echt gelegenheid geeft om met elkaar te 
spreken.” Als hij terugkijkt op alle jaren, blijven 
er veel mooie herinneringen over. Eén wil hij 
er uitlichten: “Onlangs vroeg ik op de con-
tactdag weer of de kinderen een psalm op 

wilden geven. Een bezoeker stak zijn vinger op en gaf psalm 
139 vers 9 op. Daar staat: ‘Gij hebt, wijl niets Uw oog weer-
houdt, Mijn ongevormden klomp beschouwd; Ja, Gij, Wiens 
wijsheid nimmer faalt, Hadt mijn geboortestond bepaald. Eer 
iets van mij begon te leven, Was alles in Uw boek geschreven’. 
Dat maakte veel indruk op me. Ik dacht: hoe groot zou het 
zijn als die jongen dat van de Heere nog eens zielsbevindelijk 
mocht leren! Ik hoop altijd maar dat we op onze contactda-
gen Gods Woord verantwoord mogen brengen, en dat op 
hun niveau. Ik hoop dat de Heere de arbeid, die we al meer 

dan 25 jaar mogen verrichten voor de contact-
dagen, nog eens tot zegen wil stellen. Ik hoop 
van harte dat we juist in deze donkere tijd de 
contactdagen nog mogen behouden, want ik 
zie er nog de hand van de Heere in dat we in 
deze tijd nog met onze gehandicapten mogen 
samenkomen.” 

• De heer Evink: “Ik hoop dat de kinderen voelen dat 
die kerkdienst echt voor hen bedoeld is.” 9
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De eerste paal
Voor het eerst in mijn leven heb ik een 
heipaal geslagen. Samen met regioma-
nager Arjan van Ommeren lukte het 
allemaal prima, al houdt eenieder in het 
leven zijn eigen kwaliteiten. Voor mij dus 
geen verdere carrière als heimachinist of 
heibaas of iets dergelijks. Het mooie van 
deze eerste paal was wel het persoonlijk 
element. De bewoners van Muiderheim 
hebben allemaal met een rode stift hun 
naam op de heipaal geschreven of lieten 
dit doen. Daarmee werd de eerste paal 
als fundament van het nieuwe gebouw 
ook echt van hen! Na afloop hebben we 
met bewoners, ouders en medewerkers 
gezellig een kop koffie gedronken met 
een lekker stuk gebak.

De verhuizing
De bewoners van de voorzienin-
gen Maanderheim, Borchheim en 
Veluweheim, maar ook mensen vanuit 
hun thuissituatie, zijn naar Barneveld 
verhuisd. De bewoners zijn allemaal blij 
met hun nieuwe woning. Hun kamers 
hebben ze naar eigen smaak ingericht en 
die zien er echt mooi uit! D.V. in april zal 
de nieuwe voorziening officieel worden 
geopend. Mogelijk bent u wel benieuwd 
naar de naam van de nieuwe voorziening, 
maar die bewaren we voor het juninum-
mer: na de opening.

Medewerkers en veranderingen 
in de zorg
In het vorige nummer heb ik iets geschre-
ven over de veranderingen in de zorg. 
Soms krijg ik de vraag: Wat betekent dit 
nu voor de medewerkers van Adullam? 
De komende bezuinigingen op de zorg 
hebben toch personele consequenties?
De veranderingen in de zorg en de 
gevolgen hiervan zijn op de teams van 

Adullam besproken. Uit de teams zijn veel 
goede voorstellen gekomen over hoe 
we met bezuinigingen kunnen omgaan. 
Hierdoor hebben we met elkaar weer een 
passende begroting voor 2014 kunnen 
maken. Door de veranderende 
budgetten verwachten we wel 
een personeelsoverschot op 
bepaalde voorzieningen. Om 
beëindiging van 
contracten te 
voorkomen, 
hebben 
we in een 
regeling 
opgeno-
men dat 

medewerkers van die voorzieningen een 
voorrangspositie krijgen op ontstane 
vacatures bij andere voorzieningen. 
Daarnaast krijgen nieuwe medewerkers 
contracten voor bepaalde tijd, die tot 

maximaal twee keer worden verlengd 
met opnieuw een contract voor 

bepaalde tijd. We trachten vanuit 
goed werkgeverschap op een 
zorgvuldige wijze hiermee om 

te gaan, om zo veel mogelijk te 
voorkomen dat we contracten 
gedwongen moeten beëindigen.

Veranderingen

Adullam-
Actueel

A. Prins
Raad van Bestuur

Overlijden Lubbigje Russcher

Op 3 februari jl. is na een ziekte van tien weken collega Lubbigje Russcher in 
de leeftijd van 23 jaar overleden. Lubbigje werkte op de woonvoorzieningen 
Schoonsterheim en Lindenheim en het logeerhuis De Lindenhof te Staphorst. 
Ds. B. Reinders leidde de rouwdienst vanuit Openbaring 10:6 “En Hij zwoer bij 
Dien Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen 
daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat 
er geen tijd meer zal zijn.” De tijd gaat voorbij, de genadetijd gaat voorbij, ook 
voor ons wordt het eeuwigheid. Dit overlijden is een roepstem aan ons aller 
hart; de vraag komt tot ons: ‘Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?’ De 
Heere gedenke en sterke de moeder van Lubbigje, die weduwe is, haar zus en 
broers en verdere familiebetrekkingen, maar ook de medewerkers, bewoners en 
logés van de voorzieningen in Staphorst in deze smartelijke weg.

Psalm 144:2
Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen?
Dat Gij, o HEER’, hem gunsten wilt bewijzen;
Dat Gij hem kent? Wat is des mensen kind,
Dat Gij het acht, en zo getrouw bemint?
Hij mag den naam van ijdelheid wel dragen;
Zijn tijd is kort, en al zijn levensdagen,
Hoe groot, hoe sterk hij op deez’ aarde zij,
Gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij.
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Aandacht voor...

Wie stapt daar iedere morgen in Genemuiden op de 
bus richting Staphorst? Het is Gerrit Hoekman. Iedere 
dag  gaat hij met veel plezier werken op zorgboerderij 
Druivenstein. Gerrit is graag buiten aan het werk; hij 
schoffelt het bouwland en veegt de straat aan. 
Binnen is Gerrit ook met een glimlach op zijn gezicht 
te vinden. Hij is dan druk in de keuken aan de slag. 
Na het eten moet alles weer opgeruimd worden en 
moet de afwasmachine ingeruimd worden. Gerrit is 
heel netjes en vindt het fijn om te helpen zorgen dat 
het op Druivenstein allemaal weer aan kant is. Iedere 
vrijdagmiddag zingt Gerrit op het Horstheim-koor: de 
Koraalzangers. Gerrit geniet hier erg van. Het meest 
geniet hij als hij even dirigent mag zijn!
Maar aan het einde van de dag, zo rond een uur of drie, 
wil Gerrit weer graag naar huis. Na een ritje met de bus 

van Staphorst naar 
Genemuiden ploft 
Gerrit moe, maar 
voldaan in de stoel. 
Zijn moeder heeft 
dan een lekker stukje worst voor hem klaarliggen 
met een pakje drinken! Gerrit geniet dan van zijn 
welverdiende rust.  ’s Avonds, na het eten, leest Gerrit wat 
in een boek of een tijdschrift en samen met zijn moeder 
drinkt hij dan nog een kopje thee. Verrast u Gerrit en zijn 
moeder met een kaart?

Gerrit Hoekman
Dorus Rijkersstraat 6
8281 DH Genemuiden

Deze hardwerkende jongeman is de 27-jarige Johan 
Hulst. Hij woont en werkt sinds oktober 2011 op 
Muiderheim. De verhuizing naar Muiderheim was best 
spannend voor Johan.  De zo vertrouwde omgeving 
van zijn ouders was niet meer vanzelfsprekend. En het 
wennen aan steeds wisselende begeleiders is echt 
niet zo eenvoudig, hoor! Aandacht voor Johan mag 
er wel zijn, want hij heeft 
ontzettend goed zijn 
best gedaan om, zoals 
Johan het zelf vaak zegt, 
op Muiderheim een veilig 
plekje te krijgen.  
Waar Johan van kan 
genieten? Nou, u ziet het 
vast wel op de foto. Hier gaat 
Johan kaas raspen voor de 
lasagne om uiteindelijk een 
heerlijke lasagne te krijgen! 

Verder kan Johan genieten van muziek; soms gebeurt 
het dat zijn mooie basstem door Muiderheim galmt. 

Weet u wat Johan ook graag doet? Praten! Als 
Johan op zijn ‘praatstoel’ zit, dan is het gezellig 
kletsen over voor Johan bekende onderwerpen. 
Het wordt helemáál feest als Johans ‘kleinkinderen’ 
op visite komen. Glunderend gaat Johan hen voor 
om gezellig met hen in zijn kamer… (u raadt het 
vast al) te praten! Zou het niet leuk zijn om Johan 
eens te verrassen met een mooie kaart?

Johan Hulst
p/a Muiderheim
Prins Clausstraat 2c
8281 DC Genemuiden

Gerrit Hoekman

Johan Hulst
Bedankt!
Hartelijke dank, lieve mensen, voor zoveel 

kaarten die ik mocht ontvangen: bijna 300. 

Ook mijn ouders waren er erg blij mee.

Hatelijke groet uit Alblasserdam, van 

Gerben Adriaanse
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In memoriam

Lubbigje Russcher
Op 4 februari jongstleden nam de Heere, na een 
ernstig ziekbed van slechts tien weken, van ons weg 
onze gewaardeerde, trouwe en zorgzame mede-
werker Lubbigje Russcher, in de jonge leeftijd van 
23 jaar.

Lubbigje heeft vanaf 1 juli 2010 op de woonvoor-
zieningen Schoonsterheim en Lindenheim en op 
logeerhuis De Lindenhof gewerkt. Eerst als oproep-
kracht en later als medewerker groepsbegeleiding.

We herinneren ons Lubbigje als een meelevende 
en betrokken collega en begeleider. Ze begeleidde 
en verzorgde op een enthousiaste en liefdevolle 
manier de bewoners en logés en had oog voor hun 
specifieke kenmerken. 

Op zaterdag 8 februari jongstleden is Lubbigje 
begraven. In de rouwdienst, die geleid werd door 
ds. B. Reinders, is gesproken naar aanleiding van 
de woorden uit Openbaring 10:6 “En Hij zwoer bij 
Dien Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel  
geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde 
en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin 
is, dat er geen tijd meer zal zijn.” Daarbij stond de 
predikant met name stil bij de laatste woorden van 
deze tekst, met een ernstige waarschuwing om 
de Heere te zoeken in de (genade)tijd die ons nog 
wordt gegeven.
Een boodschap die aansloot bij hetgeen Lubbigje 
zelf in de laatste week ook indringend heeft mee-
gegeven aan degenen die haar mochten omringen: 
zoekt den Heere in je jonge en gezonde jaren!

Als bewoners, logés en collega’s missen we 
Lubbigje. De tijd was bij Hem bepaald dat Lubbigje 
moest verschijnen voor die grote rechterstoel! Dat 
de Heere ons indrukken in ons aller hart mag geven, 
wat het betekent te moeten sterven. En dat het ons 
zal uitdrijven tot Hem om geloof en bekering.

De Heere sterke en ondersteune ook haar moeder, 
broers, zussen en verdere familie in dit smartelijke 
verlies.

Staphorst, V. Spiker 15
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Van de werkvloer

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Janieke Sanders, 23 jaar oud. Op dit moment zit ik 
op school en volg ik de opleiding SAW niveau 4. Ik woon 
gezellig bij mijn ouders in Veenendaal. Ik kom uit een 
gezin van vijf kinderen. Inmiddels ben ik al een bekend 
gezicht binnen Adullam. Ook mijn achternaam zult u 
al wel vaker gehoord hebben, want mijn lieve tante 
Jannie Sanders woont bij ons op Veller.

Hoe zouden collega’s en zorgvragers jou omschrijven?
Wat een moeilijke vraag om te praten vanuit de mond van 
collega’s of bewoners. Stiekem heb ik de vraag dan toch maar bij 
een collega neergelegd. In steekwoorden werd mijn omschrij-
ving op de mail gezet: humor (een hele sterke kant!), spontaan, 
creatief, gedurfd, inzet, uniek persoon, > je hebt iets heel eigens, 
collegiaal, flapuit, relaxed. Dan moet ik toch bekennen dat mijn 
collega mij goed kent, want in deze steekwoorden herken ik 
mezelf ook. Vanuit de mond van bewoners: kort geleden kwam 
ik op de groep binnen. Twee nieuwe bewoners keken mij aan 
en zeiden: “Nee Janieke, vreselijk, wat een rare bril heb jij op. En 
je haar zit zo wild, heb je het wel gekamd?!” Ik schoot in de lach 
door zo’n eerlijke reactie. Ik heb hen bedankt voor hun eerlijkheid, 
waarop zij reageerden met: “Je bent verder wel een maf mens.” Zo 
zie je maar, wat ik geef krijg ik terug;). Ik zeg zelf ook vaak wat ik 
denk. Bewoners weten dat en zo krijg ik het ook terug. Wat ons 
een ontspannen, gezellige en open sfeer bezorgt.

In december 2013 zijn de voorzieningen 
Maanderheim, Borchheim en Veluweheim naar 
Barneveld verhuisd. Daarnaast is de voorziening 
uitgebreid. Wat betekent zo’n ingrijpende verande-
ring voor de bewoners?
Gelukkig konden we het nog een lange tijd voor ons 
uitschuiven en samen met het team en de bewoners 
wennen aan de nieuwbouw. Toen de bouw eenmaal 
van start was gegaan, zijn we er met de bewoners 
veel naartoe gegaan. En het uitje werd steeds leuker 
naarmate de bouw vorderde. Wel was het een moei-
lijke stap toen ik de bewoners moest gaan vertellen dat, op het 
moment dat we zouden verhuizen, zij allemaal andere leiding-
gevenden zouden krijgen. Emoties kwamen bij hen los. Samen 
hebben we gekeken hoe we dit konden oplossen. De bewoners 
kwamen met goede ideeën. Hun kamers werden groter. Ze 
wilden dan twee stoelen, en zo kon de leiding gewoon bij hen 
op de kamer langskomen om koffie te drinken. Inmiddels zijn ze 
er helemaal aan gewend en als je over de gang loopt, zie je blijde 
gezichten en vinden ze het maar wat leuk dat ze zoveel nieuwe 
spulletjes hebben op hun kamer. Ze showen het vol trots.

Er zijn ook een aantal nieuwe zorgvragers op Veller komen 
wonen. Wat is hun eerste ervaring?
Om op deze vraag een eerlijk antwoord te kunnen krijgen, ga ik 
even buurten bij Hendrik Vos. Sinds januari woont hij bij ons op 
Veller. Samen met zijn familie heeft hij veel geklust en er een hele 
stoere mannenkamer van gemaakt. Hij laat vol trots zijn familie-
foto’s zien, en zegt: “Deze mensen miste ik aan het begin dat ik 
hier woonde heel erg, gelukkig gaat het nu heel best. Ook moest 
ik wennen aan alle nieuwe gezichten van de leiding en aan de 
nieuwe regels die hier in huis zijn. Maar ook daar begin ik aan te 
wennen.”
Waar de bewoners toch het meest blij mee zijn, is om een eigen 
douche en wc te hebben. Want op hun vorige woonadres stond er 
vaak een file voor de douche.

Wat is jouw mooiste moment met 
een bewoner?
Wat een moeilijke vraag; ik geniet 
elke dag met en van mijn bewo-
ners. Ik denk dat op het moment 
dat ik niet meer vanuit mijn hart 
werk, ik beter kan stoppen. Zoveel 
eerlijkheid, dankbaarheid en liefde 
als je van de bewoners krijgt. Op 
het moment dat een bewoner het 
moeilijk heeft en je een één-op-één-
gesprek hebt, dan is het zo mooi 
als je uiteindelijk ziet dat door dit 
gesprek de bewoner weer opfleurt. 
Soms zegt een bewoner: ‘Ik kan dit 
of dat niet.’ Dan zeg ik: ‘Kijk eerst naar 
wat je allemaal wél kunt. En benoem 
daarna nou datgene wat je moeilijk 
vindt. Dan doen we dat gezellig 
samen. Want als je alles zelf kon, dan 
had ik wel thuis kunnen blijven.’ Met 
veel gelach, gezelligheid, openheid 
en eerlijkheid doe ik mijn werk.

Naam:  Janieke Sanders
Leeftijd:  23 jaar

Functie:  medewerker woonbegeleiding
Waar:  woonvoorziening Barneveld
In dienst sinds:  oktober 2009

“Zoveel 

eerlijkheid, 

dankbaarheid en 

liefde wat je van 

de bewoners 

krijgt!”
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Theorie en praktijk horen bij elkaar. 
Wat is theorie zonder praktijk? Wat 
is praktijk zonder theorie? Als de 
theorie in strijd is met de praktijk, 
dan deugt óf de theorie niet, óf de 
praktijk laat te wensen over. Theorie 
en praktijk moeten met elkaar over-
eenkomen. Dat klinkt logisch! Anders 
gezegd: de credenda en de agenda 
moeten met elkaar overeenkomen. 
Waarom deze moeilijke woorden?

Deze woorden zijn te vinden in het 
indrukwekkende en leerzame boek 

van Voetius: ’De praktijk der godzalig-
heid.’ Voetius gebruikt ze bij de beant-
woording van de vraag wat praktische 
theologie is. Credenda en agenda. Het 
laatste woord mag als bekend worden 
verondersteld. In de agenda staat 
datgene wat gedaan moet worden. In 
het woord credenda kan iedereen in 
ieder geval het woord credo herkennen. 
Credo betekent ‘ik geloof’ of ‘geloofsbe-
lijdenis’. (Agenda is datgene wat gedaan 
moet worden.) Credenda is dan datgene 
wat geloofd moet worden. Eenvoudig 
gezegd moet de agenda de credenda 
(het geloof ) in praktijk brengen. 

Grondslag van Adullam
Wat hebben deze twee woorden nu 
te maken met Adullam? Bij het woord 
agenda kan iedereen zich nog wel wat 
voorstellen. Bij het woord credenda zal 
dat minder het geval zijn. Wat heeft 
datgene wat geloofd moet worden nu 
te maken met een gehandicaptenorga-
nisatie? Adullam is toch geen kerk? Dat 
laatste is juist, maar in haar grondslag 
vinden we toch de credenda: Gods 
Woord en de Drie Formulieren van 
Enigheid, die daarop zijn gegrond. In de 

agenda, de dagelijkse praktijk, moet de 
credenda tot uitdrukking komen. Dat 
geldt de medewerkers op alle niveaus 
en in alle voorzieningen. Dat geldt ook 
de deelnemers met hun ouders en/of 
verzorgers.  

Praktijk der godzaligheid
Volgens Voetius is de theologie van 
de pelgrimerende kerk op de praktijk 
gericht. De pelgrimerende kerk is de 
Kerk die op weg is naar het vaderland 
hierboven. De verbinding tussen de 
credenda en de agenda noemt Voetius 
de praktijk der godzaligheid. Dat is een 
voluit Bijbels gegeven. De apostel Paulus 
riep Timótheüs op zich te oefenen in die 
godzaligheid, 1 Tim. 4:7. Paulus oefende, 
zichzelf altijd een onergerlijk geweten 
te hebben bij God en de mensen, Hand. 
24:16. Bij Paulus en Timotheüs was 
niet alleen de credenda aanwezig. Niet 
alleen de geestelijke wetenschap van de 
credenda, maar de credenda vertaalde 
zich naar de praktijk: de praktijk der 
godzaligheid. Wat is de theorie zonder 
de praktijk? 

Persoonlijke lessen
Daarin liggen voor ons allen ernstige 
lessen. Voetius wijst op de praktijk der 
godzaligheid, die tot uitdrukking komt 
in innige vroomheid. De praktijk der 
godzaligheid moet men volgens 
hem oefenen door bidden, 
het lezen en overdenken van 
Gods Woord, het bemediteren 
van Gods Woord, de 
alleenspraak met God 
en de samenspreking 
over Gods Woord. 
Dat is nodig in onze 
gezinnen, families, 
kerken en binnen 

onze instellingen. 
Anders hebben we een credenda 
zonder agenda. Een agenda zonder 
credenda is even ernstig. 
huis’ vormgegeven moeten worden. 
Onder beding van Gods zegen zal 
Adullam in de komende tijd zich daarop 
moeten richten.

Credenda en agenda
Gedachte-

Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

”(…) de 

godzaligheid is 

tot alle dingen 

nut, hebbende 

de belofte des 

tegenwoordigen 

en des 

toekomenden 

levens”

1 Timotheus 4:8
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Tekst: Els Arends

In beeld

Hennieke van Dalfsen wordt geboren in 
augustus 2001. “Ik had tijdens de zwanger-

schap wel een wat onbestemd voorgevoel”, 
vertelt haar moeder. “Vóór deze zwangerschap 
heb ik een miskraam gehad en toen ik op een 
gegeven moment bij de verloskundige kwam, 
hoorde hij geen hartje. Ik werd doorgestuurd naar 
het ziekenhuis voor een echo. In het ziekenhuis 
bleek alles goed te zijn, maar de schrik zit er dan 
wel goed in.”

Twijfel
Bij de geboorte was niet meteen te zien dat 
Hennieke het syndroom van Down had. “Onze 
andere dochter had ook wat amandelvormige 
ogen, en het was lang twijfelen of Hennieke het 
syndroom had. De verloskundige zei wel dat ze 
mongolische trekken had, maar de kraamverzorg-
ster bleef er tot het einde toe aan twijfelen. Voordat 
we naar het ziekenhuis gingen, zei ze nog: ‘Het is 
echt niet zo, hoor!’ Pas toen we in het ziekenhuis 
bloedonderzoek lieten doen, gaf dat uitsluitsel: ze 
had inderdaad het syndroom van Down.”

Zorgen
“In het begin duurde het voeden heel lang”, vertelt 
Henniekes moeder. “Ze dronk moeilijk. Met een nat 
washandje moest ik haar af en toe wakker maken 
om haar te laten drinken. Ook haar ontwikkeling 
ging langzaam. Ze was drie jaar toen ze liep.” 
Toen Hennieke tweeënhalf was, ging ze naar de 
peuterspeelzaal. “Als ze van de peuterspeelzaal 
terugkwam, sloeg ze alles wat ze voor zich zag 
weg, zo gefrustreerd en overprikkeld was ze”, 
vertellen Henniekes ouders. “Ze werd duidelijk 
overvraagd en reageerde dat af in heel erg agres-
sief gedrag. We hebben toen besloten haar in te 
schrijven voor Horstheim. Daar is ze met drie jaar 
heengegaan.”

Medicijnen
Als Hennieke zeven jaar is, gaat ze naar de 
Obadjaschool: een school voor zeer moeilijk 
lerende kinderen. Na drie jaar gaat ze binnen 
dezelfde school naar ZML-MG: de richting voor 
gehandicapte kinderen. 
“Op een gegeven moment ging het echt niet 

Er zijn wat zorgen om Henniekes gewicht. 

De arts voor verstandelijk gehandicapten 

geeft adviezen: “Liever popcorn dan chips.” 

Hennieke zit naast haar moeder en luistert 

zwijgend mee. “Wat eet ze op brood?”, vraagt 

de arts. “Snijworst”, antwoordt haar moeder.  

“Het is beter om kipfilet op brood te doen 

dan snijworst”, zegt de arts. Voor het eerst 

doet Hennieke haar mond open: “Hou je 

mond”, zegt ze, “want dat lust ik niet!”
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Taart, chips 

en worst, 

dat hoort bij 

verjaardagen 

volgens 

Hennieke

Het is een 

keuze die je 

maakt om haar 

medicijnen 

te geven, en 

het is geen 

makkelijke 

keuze.

meer. Niet thuis, niet op school, niet meer 
in de bus. Ze is toen getest en daar kwam 
PDD-NOS uit. Dat verklaarde voor ons 
wel haar gedrag en haar frustratie. Ze kon 
thuis schelden, spugen, tekeergaan. We 
begrepen toen dat het voor haar allemaal 
teveel was; dat ze teveel prikkels kreeg. 
We zijn toen ook met medicatie gestart: 
eerst met Ritalin, maar dat sloeg niet goed 
aan; daar werd ze hyper van. Nu heeft 
ze Risperidon, om haar stemmingswis-
selingen wat meer te reguleren. Het is een 
keuze die je maakt om haar medicijnen te 
geven, maar het is geen makkelijke keuze. 
We hebben ons vaak afgevraagd: wat 
is wijsheid? Maar uiteindelijk merken 
we verschil doordat de scherpe rand-
jes er van af zijn. Ze heeft er baat bij 
en dat is voor ons het belangrijkste.”

Muiderheim
Om Hennieke goed te kunnen 
begeleiden, kwam er bij familie 
Van Dalfsen thuis pedagogische 
gezinsbegeleiding. “We hebben daar 
veel aan gehad, maar het werd mij 
op een gegeven moment toch te 
zwaar. Ik raakte overspannen”, vertelt 
mevrouw Van Dalfsen. “We hebben er 
toen voor gekozen om Hennieke op 
de plaatsingslijst van Muiderheim te 
zetten. Op dit moment logeert ze één 
keer in de maand op De Lindenhof 
in Staphorst. In de vakantie heeft ze 
dagbesteding op Horstheim. Daar heeft ze 
structuur en we merken dat ze daar veel 
baat bij heeft. We hopen dat ze op een 
gegeven moment, -als het zo goed blijft 
gaan-, kan afbouwen wat betreft de medi-
catie, want er zijn absoluut vervelende 
neveneffecten. Ze is altijd een tenger 
meisje geweest, maar sinds ze medicijnen 
gebruikt, moeten we erg op haar gewicht 
letten.”

Varen
Als Hennieke thuis is, gaat ze graag in het 
Adullam-blad op zoek naar gezichten 

die ze kent. Meneer Van Dalfsen: “Ze 
houdt van fietsen, bij ons achter. Ook 
houdt ze heel veel van varen. Wij 
hebben zelf een boot en daarmee 
gaan wij in de vakantie de meren op. 
Hennieke vindt dat geweldig. Je merkt 
dat ze de afgebakende ruimte heel 
prettig vindt: Ze heeft dan altijd oog 
op ons, we zijn altijd binnen blikveld. 
Ze komt helemaal tot rust.”

Structuur
“Als Hennieke lekker in haar vel zit, 
is het een heel gezellig meisje”, zegt 

mevrouw van Dalfsen. “We merken 
wel dat als je haar wat aanwent, 
je dat altijd moet doen. Ze is erg 
gehecht aan structuur. Ik heb haar 
een keer een plakje kaas gegeven 
toen ik haar brood klaarmaakte. Nu 
komt ze standaard om een plakje 
kaas als ik haar brood klaarmaak. Als 
ze een keer geen brood meekrijgt 
omdat er bijvoorbeeld een feestje 
op school is, is ze mopperig. Met 
verjaardagen gaat het net zo. Taart, 
chips en worst horen bij verjaardagen 
volgens Hennieke.”

• Tot rust komen tijdens het 
varen in de vakantie

21



22



In de lens

De bewoners, deelnemers en 
logés reizen ook heel wat af. 
Ga met ons mee en zie hoe we 
onderweg zijn!

thema

Onderweg 1  Tijdens het 
logeren op De 
Mantelienge met 
‘de Goeree Express’ 
een ronde door 
de omgeving van 
Ouddorp. Jaco, 
Henrike, Felix en juf 
Karline genoten er 
ook van! 

2  Joost van Huffelen 
is in de pauze 

met zijn skelter 
onderweg over 
het Waardheim-
terrein.

3  Collega Liesbeth en 
Mirthe Seip (Waardheim) 
zijn elke maandagmorgen 
onderweg om 
boodschappen te doen.

4  Petra van 
Zanten geniet 

van het ritje in de 
bus: onderweg 
van Waardheim 

naar huis. 

5  Ook Hannah 
Poolman gaat 

met plezier 
met de bus naar 

Waardheim!

6  Ad Boelaard 
(Kroonheim) 
droomt ervan 
om onderweg 
te zijn op de 
motor van de 
marechaussee…

7  Het konijn van 
Aart-Jan de Jong 
is onderweg naar 
het konijnenhok 

(Muiderheim).

1

3

4
5

6

7

2
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Je beweegt dus ook als je 
werkt. Probeer een half uur 
te bewegen. Beweeg je al 
een halfuur op een dag? 
Dan ben je heel goed bezig! 

Ga maar zo door! Blijf lekker actief bezig! 

Als je in een rolstoel zit, kun je niet alles. Dat is 
misschien moeilijk. Misschien kun jij wel met 
een bal gooien. Of met een ander middel toch 
bewegen. Denk na over wat jij leuk vindt aan 
bewegen.

Je kunt erover praten. 
Met een familielid, 
vrijwilliger, kennis 
of je begeleider. Die 
kunnen je allemaal 

helpen. Samen kun je een oplossing 
bedenken. 
Vind je het leuk om te wandelen? Dan 
kun je dat doen. Of misschien ga jij 
liever schommelen. Dat kan ook. 
Het is belangrijk dat je doet wat jij leuk 
vindt. Ook wat je kunt! 

Weet je waarom beweging goed is? 
Het is gezond. Je zorgt dat je actief 
blijft en dat je kunt werken. 
Ook kun je blij worden van bewegen. 
’s Nachts kun je beter slapen. Overdag 
ben je minder moe. Je bent actiever. 
Je wordt minder snel ziek. Je wordt 
minder snel dik. 

Bewegen is goed voor je lichaam. Kijk 
er maar naar. Het is jouw lichaam. De 
Heere heeft jouw lichaam geschapen. 
We moeten goed zorgen voor ons 
lichaam. 

Je lichaam bestaat uit:

Het is goed om te bewegen. Dat kan bijvoorbeeld door:

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Nu is het onderwerp 
‘bewegen’
Bewegen is goed voor mensen. Ook voor jou! Je woont 
misschien in een huis. Bij Adullam of bij je ouders. Overdag 
werk je bij een dagactiviteitencentum. Of bij een bedrijf.

Deze pagina is speciaal voor jou. Picto’s kunnen je helpen om 
de tekst te begrijpen. Je kent ze vast wel. Misschien gebruik je 
ze wel voor je dagprogramma. Veel lees- en kijkplezier!

Tekst: Anneke Roosink, activiteitenbegeleider DAC Kroonheim

hoofd armen benen buik

wandelen fietsen schommelen vegen

Het onderwerp is nu ‘bewegen’. Weet jij ook een onderwerp?  Vertel het tegen je 
begeleider. Je begeleider kan het mailen naar: jvanvelthuizen@adullamzorg.nl.
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Geliefde donateurs en andere betrokkenen van stichting Adullam, 

Wat een voorrecht als je je gezondheid nog mag hebben. Dat besef je temeer wanneer je in Gods heilige 
voorzienigheid een ernstige ziekte hebt. Een nieuw jaar is begonnen; het zal ook eindigen! 

Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u heel hartelijk dankzeggen voor het medeleven in kaarten, 
brieven en bijschriften en gebeden. Dat geldt de gehele achterban van Adullam! Het heeft ons middellijk heel 
goed gedaan in deze tijd van strijd en bestrijding in ons persoonlijke leven. 

Ik wil ook de wens en bede uitspreken tot jullie dat je in geestelijke zin tot Hem moogt vluchten, Die meer 
is dan David, wiens naam verbonden is met Adullam. Die genade te kennen door Gods Geest is toch van 
wezenlijk belang voor zorgvragers, medewerkers en betrokkenen bij Adullam. Geve Gods Geest dat jullie dat 
mogen kennen in waarheid. Dat niet alleen te beamen in verstand en gevoel, maar door toepassing van Boven 
persoonlijk te kennen in waarheid. Ons leven is kort en spoedig kan het afgesneden worden; daartoe kan 
een ziekte gebruikt worden als middel, zoals bij mij; ik had dit ook niet verwacht, maar het lag in Gods heilige 
voorzienigheid. Dat kan ook bij jullie allen. Ik weet dat het vaak theorie is, totdat het werkelijkheid en inleving 
wordt. En sterven is God ontmoeten. Dat kan alleen wanneer Christus’ bloed aan de deurposten gestreken is, in 
en door oprecht geloof. 

Je kent de geschiedenis omtrent Adullam vanuit de Schrift. Maar ken je ze ook vanuit de persoonlijke toepas-
sing? Dat kan alleen Gods Geest geven en schenken in je ziel. Om dan van daaruit zorg te mogen verlenen. Ook 
de bewoners en deelnemers van Adullam reizen naar de eeuwigheid, zoals ook telkens blijkt. 

Ik wens en bid jullie allen van harte het goede toe voor dit nieuwe jaar, maar ook voor de toekomst, samen met 
de zorgvragers binnen de diverse instellingen. Maar mocht bovenal het ene nodige gezocht, gekend, ervaren 

en geloofd worden. Zo spoedig kan het leven onverwachts in een stroomversnel-
ling komen, zoals ik zelf ervaar. Dan ga je een nieuw jaar anders in dan voorheen. 
Het kan je laatste nieuwjaar op aarde worden. Kennen we dan de zaak waarvan 
de woorden zeggen “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”? Geldt dat dan ook ons 
hart en leven?  Met deze eenvoudige vraag wil ik eindigen. En jullie allen, mede-
werkers en zorgvragers, toebidden dat we de Heere kennen als de Heilige en 
vrijmachtige Nieuwmaker; en in Zijn werk, in Christus’ dierbaar bloed, te mogen 
delen door Gods Geest in toepassing. Dan gaat het om de zaligheid van onster-
felijke zielen en daarin om de eer van de Drie-enige God.  Dan hebben we een 
gezegend nieuwjaar.

Uw Tj. de Jong v.d.m.

In een vorig Adullam-contact hebben we u geïnformeerd 
over de ernstige ziekte van ds. De Jong, secretaris 
van de Raad van Toezicht. Hij ondergaat momenteel 

behandelingen, maar de situatie is nog onverminderd 
ernstig. Ds. De Jong heeft aan alle betrokkenen bij 
Adullam een indringende brief geschreven.

BRIEF VAN DS. TJ. DE JONG
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Met een projectgroep is de achter-
liggende tijd hard gewerkt aan de 
realisatie hiervan. Het inventariseren 
en vastleggen van de eisen, wensen, 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
resulteerde in een flink programma 
van eisen. Na een selectietraject is de 
uiteindelijke opdracht gegund aan 

Studio Spankracht (voor het ontwerp) 
en internetbureau Gopublic (voor de 
technische realisatie). 

Bij de wensen zijn heel duidelijk keuzes 
gemaakt. Zo plaatst Adullam geen film-
materiaal op de website en biedt het 
geen ondersteuning aan socialmedia-
platforms. Technisch wordt gebruikge-
maakt van gebruikersgemak en van de 
laatste veiligheidseisen.

Veel informatie
Bij het inventariseren van alle wensen 
werd steeds duidelijker dat het een 
grote website zou worden. Er staat heel 
veel informatie op. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie mochten de aanwezige 
collega’s raden hoeveel webpagina’s 
de site bevat. Blijven zitten betekende 
78 pagina’s, gaan staan 131 pagina’s. 
Er stonden maar enkele collega’s op, 

terwijl dat toch het juiste 
aantal was… 

Voor toekomstige mede-
werkers en benodigde 
vrijwilligers is de website 
een uitstekend middel om 
informatie te geven over 
het werken bij Adullam. 
Door het juiste beeld te 
schetsen van de organisatie, 
verwachten we dat nieuwe 
medewerkers en vrijwilligers 
bij Adullam passen. Neem 
gerust een kijkje op www.
werkenbijadullam.nl. 

Nu al kunnen we zien dat de 
activiteitenkalender goed 
bekeken wordt. U kunt deze 
pagina bezoeken via de 
directe link www.adul-
lamzorg.nl/activiteitenka-
lender. Door de activiteiten 
duidelijk zichtbaar op de 
website te tonen, wordt de 

We zijn blij te kunnen 

melden dat de geheel 

nieuwe website 

gereed is. De site is 

vooral bedoeld om 

verschillende partijen 

van informatie te 

voorzien. En hij voldoet 

daar goed aan. Neem 

zelf ook een kijkje op 

www.adullamzorg.nl 

en laat ook anderen 

eens kennismaken 

met Adullam!

Tekst: Jan van Velthuizen

Geheel 
vernieuwde 

website
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betrokkenheid vergroot en het werk 
van de comités beloond. Naar welke 
activiteiten komt ú? 

Professionele organisatie
Adullam is landelijk verspreid en heeft te 
maken met veel partijen. Het is steeds 
belangrijker geworden om te laten zien 
dat we een professionele organisatie 
zijn.  Voorbeelden van deze partijen zijn 
zorgkantoren en gemeenten. We geven 
informatie aan de lokale Wmo-raden, 
wethouders en overige raadsleden. 
Ook familie en verwanten vinden het 
prettig om op de hoogte gehouden 
te worden van het reilen en zeilen van 

de Adullam-organisatie. Niet alles kan 
uitgebreid in het contactblad geplaatst 
worden. De voortgang van de nieuw-
bouw van woonvoorziening Barneveld 
was te volgen via de website. Dit heeft 
veel positieve reacties opgeleverd. 
Toekomstige bewoners vroegen zelfs of 
er niet elke dag een foto geplaatst kon 
worden. 

Contactblad blijft belangrijk
Een donateur stelde de vraag: “Stopt 
Adullam nu met het Adullam-contact? 
Hoe houdt Adullam rekening met 
mensen die geen internet hebben?” Het 
Adullam-blad dat u nu in handen heeft, 

Enkele reacties 

op de website: 

mooi, compleet, 

professioneel, 

informatief, gezellig…

VERNIEUWDE WEBSITE

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie is de 
nieuwe website in gebruik genomen. 
Een frisse en aansprekende website. 
U vindt er informatie over onze iden-
titeit, werken bij Adullam, de voorzie-
ningen en het steunen van Adullam. 
Het is mijn wens dat de nieuwe 
website in de informatiebehoefte van 
zorgvragers, familie, medewerkers, 
comités en donateurs voorziet, maar 
ook een binding mag geven met 
de organisatie. Naast de hiervoor 
genoemde belanghebbenden is de 

website ook van belang voor externe 
partijen die geïnteresseerd zijn, zoals 
gemeenten, zorgkantoren, banken et 
cetera. Een goede website is vaak de 
eerste kennismaking. Dan is het van 
belang om bij de eerste kennismaking 
een goede indruk te geven!

Graag nodig ik u uit voor een bezoek 
aan onze website! 

A. Prins
Raad van Bestuur

Toekomstige ontwikkelingen:
• ieder comité zijn eigen 

webpagina;
• oliebollen bestellen via de web-

site bij het plaatselijk comité;
• doneren via de website en infor-

matie over projectmatig werven; 
• een intranet voor comitéleden. 

De nieuwe website

www.adullamzorg.nl

www.werkenbijadullam.nl

Het is steeds 

belangrijker om 

te laten zien dat 

Adullam een 

professionele 

organisatie is
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in een NIEUW jasje!

Vanaf dinsdag 18 maart 2014

HEROPENING
U bent van harte welkom om 

onze voorjaarscollecti e te 
komen bekijken. Graag tot dan!

Kerkdwarsstraat 1  //  Kesteren
www.boorsmakesteren.nl



Gopublic is een internetbureau uit 
Amsterdam dat al zeven jaar websites 
maakt voor haar opdrachtgevers. De 
laatste jaren hebben ze zich gespeciali-
seerd in non-profitorganisaties. Vandaar 
dat Adullam ook een organisatie was, 
waarvoor Gopublic met veel enthousi-
asme aan de slag ging. We wilden graag 

een website die helemaal volgens de 
laatste standaarden en mogelijkheden 
is ontwikkeld. De uitdaging was vooral 
een site die zeer toegankelijk is en fan-
tastisch werkt op elk soort medium. Wat 
we bijzonder vinden aan het resultaat, is 
dat de website er ook echt goed uitziet 
op elk soort medium; ook op grote 
beeldschermen. De samenwerking 
met Adullam is buitengewoon prettig. 
Professioneel, realistisch, zorgvuldig, 
adequaat en grondig. 

geeft antwoord op deze vraag. Er is gekozen 
voor een flinke update; we blijven hierin tijd 
en aandacht investeren. Met het lezen van het 
Adullam-contact blijft u op de hoogte van de 
belangrijke zaken die binnen Adullam spelen. 
Wel kunnen we op de website meer foto’s 
kwijt van bijvoorbeeld een opening. In het 
contactblad zal dan één foto getoond worden 
met een verwijzing naar de website.  

Studio Spankracht is een klein bureau 
uit Ede dat zich met name bezighoudt 
met het grafisch ontwerpen van 
merken, breed toegepast in diverse 
uitingen en producten. Dat begint met 
de ontwikkeling van een logo, maar 
kan zich ook uiten in een website. Bij 
een website komt veel kijken. Je bent 
niet alleen bezig met de grafische ‘schil’, 
maar ontwerpt ook de manier van 
navigeren met als doel dat een bezoek 
ook daadwerkelijk wat oplevert. Dat 
vraagt de nodige kennis over hoe een 
bezoeker online zijn weg vindt en zich 
gedraagt. De website van Adullam kent 
vele doelstellingen en ook meerdere 
doelgroepen. Dat maakt het een 

complex geheel, met de nodige uitda-
ging. Daarnaast moet het passen in de 
uitstraling van de huisstijl. Al deze zaken 
zijn nu mooi met elkaar verweven.

Samenwerken
Het grafische team binnen Spankracht 
heeft samen met de websitecommissie 
binnen Adullam en de technische bou-
wer van de website (Gopublic) op een 
constructieve manier samengewerkt 
om een goed functionerende website 
neer te zetten. Zowel functioneel als 
qua uitstraling past deze volledig bij de 
wensen van de commissie en vooral bij 
de doelgroepen van Adullam. Zo heeft 
elke partij datgene kunnen inbren-
gen waar men vooral op gefocust is. 
Spankracht: “We kijken terug op een 
prettige samenwerking met alle betrok-
ken partijen en we zijn trots op het 
eindresultaat.”

Gerrit Kleijer woont op woon-
groep Kwikstaart van Kroonheim. 
Hij werkt op de Kroonhoeve en 
vertelt zijn verhaal op de website. 
We vroegen hem wat hij ervan 
vindt dat hij op de website staat: 
“Wel leuk, ik sta stoer op de 
foto. Die foto is gemaakt op de 
Kroonhoeve.” Hij mist wel wat op 
de site: “De andere foto die ze van 
mij gemaakt hebben, waarop ik 
met mijn nette kleren sta, mis ik 
nog.” Neem een kijkje op de web-
site voor zijn complete verhaal. 

Een aanvullend 

geheel: website en 

contactblad!

VERNIEUWDE WEBSITE

Cliënten 
     vertellen
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Kleurplaat

Hallo jongens en meisjes, 

De lente is weer in ons 
land gekomen. Je hoort de 
vogeltjes fluiten en je ziet 
de bloemetjes bloeien, de 
dieren lopen weer in de 
wei met hun kleintjes en 
op straat zie je de kinderen 
spelen als de zon schijnt.

In deze twee kleurplaten zie 
je ook dat de kinderen buiten 
spelen. De kleurplaten lijken 
hetzelfde, maar dat is niet 
zo. Zie jij 6 verschillen? Zet 
een kruisje in de onderste 
kleurplaat op de plaats waar 
het anders is. Kleur daarna 
de bovenste kleurplaat in en 
stuur het vóór D.V. 26 april 
a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Vergeet niet je naam, adres 
en leeftijd erbij te vermelden!

De prijswinnaars van de 

vorige keer zijn:

Alice Everts uit Punthorst (6 jaar)

Corné Versloot uit Boven-

Hardinxveld (11 jaar)

Christian Smitsman uit 

Werkendam (8 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd!

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt
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O p een dag dwaalt het neger-
jongetje alleen door het bos. 
Opeens ziet hij mensen lopen. 

Ze gaan allemaal dezelfde kant op. 
Nieuwsgierig loopt hij achter hen aan. 
Wat gaan ze doen? Hij komt bij een 
open plek in het bos. Daar blijven de 
mensen staan of zitten. Op een verho-
ging ziet hij een man. Wie is dat? Wat 
doet hij? Het negerjongetje weet niet 
dat het een zendeling is. Hij ziet dat de 
mensen hun handen vouwen en hun 
ogen sluiten. Hij hoort de zendeling bid-
den tot de Heere in de hemel. Heel eer-
biedig. Dat heeft hij nog nooit gehoord. 
Dan gaat de zendeling preken. Hij 
vertelt over Adam en Eva in het paradijs. 
Wat was het goed. Maar hij vertelt ook 
over de zonde tegen God. Wat waren 
Adam en Eva toen ellendig. De zende-
ling kijkt de mensen aan. Hij zegt: “Jullie 
hebben óók gezondigd tegen de Heere 
God. Jullie hart is boos. Het is niet meer 
goed tussen de Heere en jullie.” Het 
negerjongetje heeft elk woord gehoord. 
Hij voelt dat de zendeling gelijk heeft. 
Bedroefd vouwt hij zijn handen. Een 
traan rolt over zijn bruine wang. Stil gaat 
het negerjongetje naar huis.

Een tijdje later hoort 
het jongetje dat de 
zendeling weer komt 
preken in het bos. Hij 
wil er zo graag naartoe 
gaan. Maar mag het 
ook? Van zijn wrede 
meester niet. Die 
heeft zo’n hekel 
aan de zendeling. 
Het negerjongetje 
vouwt zijn handen. 
Hij vraagt het aan 
de Heere. En van de 
Heere mag hij gaan.
De zendeling preekt over 
de Heere Jezus. Hij is gekomen om 
het weer goed te maken tussen God 
en zondige mensen. Hij heeft de straf 
gedragen op het kruis van Golgotha. 
Eerbiedig zit het negerjongetje te luis-
teren. De Heere is in zijn hart gekomen. 
Wat een wonder! De Heere Jezus heeft 
de straf gedragen, ook voor hem. 

Als hij naar huis gaat, staat zijn mees-
ter hem op te wachten. “Waar ben je 
geweest?”, buldert hij. Zachtjes geeft 
het negerjongetje antwoord. Woedend 

roept zijn meester om een slaaf met 
een zweep. “Vijfentwintig slagen op 
zijn blote rug”, brult hij. De zweepsla-
gen kletsen op zijn rug en toch huilt 
het jongetje niet. De Heere is bij hem. 
Na de vijfentwintigste slag roept zijn 
meester: “Wat kan de Heere Jezus nu 
voor je doen? Je wilde toch zo graag 
over Hem horen?” Het jongetje richt 
zich wat op en zegt: “Mijn Heere Jezus 
maakt dat ik al die slagen dragen kan.” 
“Geef hem nóg vijfentwintig zweepsla-
gen”, schreeuwt zijn meester. En weer 

kletsen al die slagen op zijn blote 
rug. De pijn is niet te dragen. 

Zijn meester roept: “En wat 
kan de Heere Jezus nu 

nog voor je doen?” Het 
jongetje fluistert: 

“Meester, nu 
laat Hij mij het 
nieuwe Jeruzalem 

zien en Zijn 
lieflijk aange-

zicht.” De ogen van 
het negerjongetje 
stralen. Dan bralt 
zijn meester: 
“Nóg vijfentwin-
tig slagen!” En 
opnieuw kletsen 

de slagen op 
zijn kapotte 
rug. Het 

jongetje ligt 
voorover. Kan hij dit wel 

dragen? Zijn meester schreeuwt: “Wat 
kan de Heere Jezus nú voor je doen?” 
Het jongetje stamelt met stervende lip-
pen: “Nu mag ik voor u bidden, meester.” 
Het kind wil zijn handen vouwen, maar 
hij kan het niet meer. Nog een zucht en 
het jongetje is gestorven.

Nu is hij nooit meer alleen, maar voor 
eeuwig bij de Heere Jezus, Die hij zo 
liefhad.

Kijk eens wat een prachtig huis! Daar woont vast 
een rijke man. Ja, dat is waar, maar hij is óók arm. 
Hij kent de Heere niet. Bij die rijke heer woont ook 
een negerjongetje. Elke dag moet hij hard werken 
voor zijn heer. En als het niet goed is, krijgt hij met 
de zweep. Wat doet dat zeer. 

Kleurplaat

Een eenzaam 
negerjongetje

VerhaalTekst: Bep Jansen    Bron: ‘Van Woord tot woord’
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G. Vlastuin Transport
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Bel ons 
voor een offerte of vraag onze gratis trappenbrochure 
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Herinneringen

Deze foto is van Gert-Jan Bulsink 
gemaakt toen hij ongeveer 5 jaar 
was. Toen was hij al een truckersfan 
op zijn kleine vrachtauto. Zijn broer-
tje Sjaak, die 3 jaar jonger is, was 
ook een truckersfan. Daardoor was 
het altijd vechten wie er uiteindelijk 
mocht sturen op de vrachtwagen. 
Omdat Gert-Jan de oudste was, 
dacht hij dat het zijn vrachtauto was 
en dat hij de leiding moest nemen. 
Ze reden het hele huis door op hun 
vrachtwagen.
Nu, als jongeman van 27 jaar, is 
Gert-Jan nog steeds fan van vracht-
wagens. Op onderstaande foto is 
Gert-Jan een middagje mee met de 

vrachtwagen. Gert-Jan heeft in zijn 
kennissenkring een aantal chauffeurs 
met wie hij af en toe een dagje mee 
mag rijden. Ook rijdt Gert-Jan ieder 
jaar mee met de truckersrit in Uddel 
en omgeving. Dat vindt hij heel 
mooi. Gert-Jan vindt vrachtwagens 
zo bijzonder omdat je een vracht-
wagen aan de binnenkant helemaal 
kunt kleden naar eigen stijl. Ook kun 
je aan de buitenkant verschillende 
dingen toevoegen.

Hartelijke groeten namens Gert-Jan

Mijn naam is Helga 
Heikoop. Ik ben 
op 19 oktober 1976 
geboren in Utrecht, 
in het ziekenhuis. 
Nu woon ik sinds 

september 2010 op Zuiderheim in 
Puttershoek. Vroeger ging ik vaak 
samen met mijn broertje en zusje 
(Gerco en Corine) naar opa en oma 
Van de Berg in Noordeloos. Dat 
was heel gezellig, want er waren 
veel dieren op de boerderij. Toen 
oma gestorven was, gingen we 
iedere zaterdagmiddag naar opa. 
Mijn moeder ging in huis werken en ik ging mee 
naar de stal. 
Toen ik mijn eerste elektrische rolstoel kreeg, 
kocht opa een klein bezempje om het eten van 

de koeien aan te vegen. Ik kreeg steeds een 

lik van een koe; dat 
was erg leuk en ik 
moest daar steeds 
om lachen. Op een 
keer, toen we naar 
huis moesten, zei ik 
heel eigenwijs: “Ik 
blijf hier.” Toen gingen 
papa en mama de stal 
uit en ik vroeg heel 
verschrikt: “Maar opa, 
en ik dan?” Gelukkig 
kwamen ze weer terug 
en ik was opgelucht. Ik 
word er nog steeds een 

beetje mee geplaagd door de familie, maar daar kan 
ik wel tegen hoor! Ik moet nog vaak aan de koeien-
schuur terugdenken; dat was zo fijn en gezellig!
 
Groetjes van Helga 

Koeienverzorgster

Truckersfan

In deze rubriek vertellen twee bewoners van Adullam hun bijzondere herinnering            bij een foto die ouder is dan 10 jaar. 
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Activiteiten

D.V. VRIJDAG 28 MAART

Comité Vriezenveen e.o.; psalmzang-
avond; aanvang 19.30 uur; meditatie 
door ds. W.J. Teunissen; in de Beth-El kerk, 
Almeloseweg 43, Vriezenveen.

D.V. ZATERDAG 5 APRIL

Comité Geldermalsen; voorjaarsverko-
ping; van 10.00 tot 15.00 uur; in de bedrijfs-
hal van Gebr. Van Doorn, Laageinde 15a, 
Geldermalsen.

D.V. ZATERDAG 5 APRIL 

Comité Hendrik-Ido-Ambacht; jaar-
lijkse verkoopdag; van 10.00 tot 14.30 
uur; Willem de Zwijgerschool, Graaf 
Willemlaan 20, Hendrik-Ido-Ambacht. 

D.V. ZATERDAG 12 APRIL 

Comité Ouddorp; voorjaarsverkoping; 
van 9.30 tot 15.30 uur; in Eben-Haëzer, 
Preekhillaan 3, Ouddorp. 

D.V. ZATERDAG 3 MEI 

Comité ’s-Gravenpolder; verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; bij fam. Boone, 
Vrouwenweg 5, Hoedekenskerke.

D.V. ZATERDAG 3 MEI

Vrouwenvereniging ‘Ruth’ van de HHG 
‘Rehoboth’ te Nieuwleusen; verkoopdag; 
ten behoeve van de Mbuma-zending in 
Zimbabwe en Adullam; van 9.30 tot 13.00 
uur; in de Maarten Lutherschool, Mr. J.B. 
Kanlaan 32, Punthorst.

D.V. ZATERDAG 10 MEI

Comité Gouda e.o.; plantenmarkt; van 
9.00 tot 11.00 uur; schoolplein Graaf Jan 
van Nassauschool, Steynpad 1, Gouda.

D.V. WOENSDAG 7 MEI

Open middag Kroonhoeve en 
geraniummarkt; van 13.00 tot 17.00; 
Garderenseweg 59, Uddel.

D.V. ZATERDAG 10 MEI 

Comité Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst; 
jaarlijkse verkoping; van 9.30 tot 13.00 
uur; Pieter Zandt scholengemeenschap, 
Kamperstraatweg 1a, Kampen.

D.V. ZATERDAG 10 MEI

Comité Nederhemert; verkoping; van 9.30 
tot 13.00 uur; HHG, ingang Kapelstraat, 
Nederhemert.

Zie voor het actuele activiteitenoverzicht: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

Een collega (een ‘oude rot’ in het vak) vertelde iets waar ik nog vaak 
aan moet denken. Het was tijdens een bezoek bij een paar actieve 
dames. Onder de koffie met appelgebak vertelden de dames dat 
ze ‘die gehandicapten altijd zo zielig vonden’ en ‘ze hadden steeds 
medelijden met ze’. Mijn collega vertelde: ‘Je moet geen medelijden 
hebben, je moet van ze houden!’ Steeds vaker ga ik zien dat ze 
volledig gelijk heeft. Het is liefde dat de begeleiders elke dag zorgen 
en begeleiding geven aan de bewoners, deelnemers en logés. Ik 
moet me al heel sterk vergissen als ik dezelfde liefde niet óók voel 
bij alle vrijwilligers en anderen die betrokken 
zijn bij het werk van Adullam. Dankbaar kunnen 
we melden dat er in het vierde kwartaal een 
totaalbedrag is ontvangen van ruim €441.000. 
Het totaal over 2013 is hiermee ruim €48.000 
hoger dan in 2012. We zeggen eenieder die 
hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank!

Jan van Velthuizen, communicatie en fondsenwerving

Houden van  
de gehandicapten

Het was weer een drukte van belang op 30 en 31 
december van het afgelopen jaar. Op de twee stand-
plaatsen kwamen de mensen van heinde en ver olie-
bollen, appel-, ananas- en kersenbeignets kopen. De 
producten van bakkerij Jonker te Oldebroek vielen in 
de smaak: in de test van het Algemeen Dagblad was 
hij de beste van Gelderland! De mensen die ver-
kochten en kochten, hartelijk bedankt. We hebben 
het mooie bedrag van € 3.397,80 overgemaakt naar 
Adullam. Op de foto staat Willeke van Renselaar. 
Comité Doornspijk

De beste oliebollen van 
Gelderland

Steun
   Adullam
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 D.V. ZATERDAG 10 MEI

Comité Urk; grote verkoping; van 9.00 tot 
16.00 uur; haventerrein, Urk. 

D.V. ZATERDAG 17 MEI 

Comité Genemuiden; jaarlijkse ver-
koopdag; van 10.00 tot 15.00 uur; 
locatie Muiderheim, Prins Clausstraat 2c te 
Genemuiden.

D.V. ZATERDAG 24 MEI 

Comité Leerbroek; jaarlijkse verkoopdag; 
van 10.00 tot 15.00 uur; op parkeerterrein 
achter dorpshuis De Schakel, Leerbroek. 

D.V. ZATERDAG 31 MEI 

Comité Gouda e.o.; jaarlijkse verkoping; 
van 10.00 tot 14.00 uur; schoolplein Graaf 
Jan van Nassauschool, Steynpad 1, Gouda.

D.V. MAANDAG 9 JUNI 

(Tweede Pinksterdag) Comité Gouda e.o.; 
fietstocht; start 14.00 uur; schoolplein 
Graaf Jan van Nassauschool, Steynpad 1, 
Gouda.

D.V. ZATERDAG 14 JUNI

Comité Woudenberg; fietstocht; opstap-
tijd tussen 10.00 en 11.30 uur, €2,50 p.p. 
met een maximum van €12,50 per gezin; 
tevens verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
Basisschool De Wartburg, Laan 1940-1945 
nr. 33, Woudenberg.

D.V. VRIJDAG 20 JUNI 

Comité Maartensdijk; boerderijverkoping; 
van 19.00 tot 21.00 uur; fam. Van Ettekoven, 
Dorpsweg 6, Maartensdijk. 

D.V. DINSDAG 24 JUNI

Comité Gouda e.o.; psalmzangavond; 
aanvang 19.30 uur; meditatie door ds. 
K. Veldman; In de HHG, Dorpstraat 3, 
Waddinxveen. Toegang gratis, collecte 
t.b.v. Adullam;

D.V. ZATERDAG 12 JULI 
JAM-fietstochtcomité; jaarlijkse sponsor-
fietstocht; wilt u meer informatie, neem 
dan een kijkje op onze website www.jam-
fietstocht.nl of stuur een e-mail naar info@
jamfietstocht.nl. Bellen kan natuurlijk ook, 
tel. 06 23 66 72 32, Hendrik-Ido-Ambacht.

D.V. DINSDAG 5 AUGUSTUS 

Comité Ouddorp; fietstocht; inschrijven 
van 10.00 tot 12.00 uur; in Eben-Haëzer, 
Preekhillaan 3, Ouddorp.

Kaarten maken en verkopen voor Adullam
Doet Rineke Meijer (9 jaar) uit Werkendam
Tijdens haar logeerpartij in Oldebroek
Stond zij bij verschillende mensen op de stoep
Als mooi resultaat, 
werd in korte tijd € 25 binnengehaald!

Wat doet Adullam met al dat geld? De overheid 
betaalt toch de complete zorg en begeleiding? 
In dit kader willen we uitleggen waar het ingeza-
melde geld voor gebruikt wordt. Als inleiding is 
het goed om te weten dat er binnen Adullam drie 
Stichtingen zijn:

• Stichting Zorg Adullam: de zorgstichting, waarbinnen de feitelijke 
zorgverlening plaatsvindt. De vergoedingen vanuit de overheid of van 
de ouders worden betaald aan deze Stichting. 

• Stichting Steun Adullam: steunstichting, waarbinnen alle fondsen-
wervende activiteiten plaatsvinden. De opbrengsten van deze steun-
stichting komen ten gunste aan de zorgstichting. 

• Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg: overkoepelende 
stichting, waaronder de twee werkstichtingen fungeren.

Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting wordt beoordeeld welke 
kosten niet betaald kunnen worden binnen de zorgstichting. U kunt 
hierbij denken aan gemoedsbezwaarde cliënten of de vervoerskosten. Bij 
deze kosten draagt de steunstichting bij om kwalitatieve zorg mogelijk te 
blijven maken. De volgende keer bekijken we zo’n bijdrage in detail. 

Geldbesteding

Kaarsenmakerij ’t Kroontje 
is op zoek naar oude 
kaarsen en resten kaars. 
We kunnen deze smelten en daar weer 
nieuwe kaarsen mee maken. Kleur en/of 
formaat maakt niet uit, alles mag! Neem 
gerust contact op met Jennet Vrijenhoek 
van Kroonheim te Uddel, tel. (0577) 40 84 44, 
email: jkloosterman@adullamzorg.nl. 

Oude kaarsen 
en resten 
kaars gezocht
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De oliebollenac-
tie in Garderen 
heeft € 1.385,14 
opgebracht. 
Comité Garderen: “We 
zijn dankbaar dat de actie 
zo goed verlopen is. Het was 
even spannend of de oliebollen op tijd 
klaar zouden zijn. De bakker kon het niet 
bijhouden. Het wachten werd beloond 
met kakelverse oliebollen. We willen alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 
inzet. In het bijzonder de kinderen van 
de scholen in Kootwijkerbroek, Uddel 
en Garderen. Zij hebben met elkaar heel veel oliebollen en appelbeignets 
verkocht. Bedankt!” De kinderen die per school het meest verkocht hebben, 
waren: Marijn, Julian en Richard Roelofsen, Charlotte Vos en Bart-Jan Pieters. 

Zij kregen een cadeautje en alle andere kin-
deren die geholpen hadden bij deze 
actie, kregen een presentje dat speciaal 
voor hen gemaakt was door de hout-
groep van Adullam op de Kroonhoeve 
in Uddel.

‘Kakelverse’ oliebollen 

Bart-Jan Pieters

Charlotte Vos

Midden: Marijn Roelofsen 

Opgave voor de 
pagina’s ‘Steun 
Adullam’

Heeft u mededelingen, aankondigingen, 
andere berichtjes of verslagen? Stuur uw 
bijdrage, met foto, liefst digitaal, naar: 

Jan van Velthuizen 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

Inleverdatum voor het juninummer: 
uiterlijk D.V. 29 april a.s.

Eén rubriek met daarin alles over werk dat 
door de vele comités, vrijwilligers, bedrij-
ven, kerken en particulieren voor Adullam 
gedaan wordt. Dat is de reden waarom 
de redactie besloten heeft de rubrieken 
‘Financiën’ en ‘Samen werken’ samen te 
voegen in deze rubriek ‘Steun Adullam’. 
Er blijft ruimte voor verslaglegging en 
aankondiging van allerlei activiteiten. Ook 
de verantwoording van de ontvangen 
giften valt hierin. Tevens zal de rubriek 
steeds meer één geheel gaan vormen 
met de vernieuwde website. 

We bedanken drs. P.H.D. van Ree en C.H. 
van Wolfswinkel voor het beurtelings 
verzorgen van de rubriek ‘Financiën’. 
De heer Compagner verzorgde ieder 
kwartaal de rubriek ‘Samenwerken’, ook 
daarvoor onze dank!

Eén rubriek: Steun 
Adullam

Steun Adullam
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Steun
   Adullam

Kerkelijke gemeenten
Alblasserdam (HHG) €750,00; Amersfoort (OGGiN) 
€163,50; Barendrecht (CGK) €100,00; Barneveld 
(Herv.) €500,00; Barneveld (OGGiN) €50,00; Barneveld 
(OGGiN) €922,82; Beekbergen (OGGiN) €705,12; 
Benthuizen (OGGiN) €314,35; Bergambacht (OGGiN) 
€470,60; Bunschoten (OGGiN) €427,85; Capelle 
a/d IJssel (OGGiN) €347,40; Delft (OGGiN) €101,50; 
Doornspijk-Nunspeet (HHG) €2.027,14; Driebergen 
(CGK) €50,00; Ede-Wekerom (OGGiN) €500,00; 
Elspeet (GG) €100,00; Elspeet (HHG) €100,00; 
Emst-Epe (HHG) €246,95; Garderen (HHG) €740,18; 
Garderen (HHG) €515,67; Geldermalsen (OGGiN) 
€1.211,80; Genemuiden (HHG) €1.000,00; Gouda-
Stationsplein (GGiN) €100,00; Goudswaard (HHG) 
€521,92; Grafhorst (OGGiN) €300,00; ‘s-Gravenpolder 
(OGGiN) €300,00; Haaften-Waardenbrug (HHG) 
€237,15; Hardinxveld-Giessendam (Herv.) €100,00; 
Hasselt-Rouveen-Zwolle (HHG) €44,20; Hendrik-Ido-
Ambacht (OGG) €10.000,00; IJsselmuiden-Grafhorst 
(HHG) €200,00; Kerkwijk e.o. (HHG) €100,00; 
Kinderdijk (OGGiN) €783,80; Kruiningen (HHG) 
€319,61; Leerbroek (HHG) €2.000,00; Leerdam (HHG) 
€175,00; Leerdam-Oosterwijk (HHG) €150,00; Lienden 
(OGGiN) €178,60; Maartensdijk (HHG) €500,00; 
Middelburg (GG) €250,00; Montfoort (HHG) €300,44; 
Nieuw-Beijerland (GG) €1.500,00; Nieuw-Beijerland 
(OGGiN) €659,75; Nieuw-Beijerland (OGGiN) €576,75; 

Oldebroek (OGGiN) €278,80; Oldebroek (OGG) 
€804,85; Oosterland (OGGiN) €60,00; Oosterwolde 
(HHG) €100,00; Oud-Beijerland (HHG) €300,00; 
Oud-Beijerland (OGGiN) €230,27; Ouddorp (HHG) 
€1.908,65; Ouddorp (HHG) €160,00; Ouderkerk 
a/d IJssel (HHG) €500,00; Poederoijen-Loevestein 
(HHG) €413,10; Puttershoek (OGGiN) €875,00; 
Renswoude (CGK) €100,00; Rhenen (OGGiN) €390,61; 
Ridderkerk (HHG) €729,85; Rijssen (GGiNbv) €250,00; 
Rijssen (OGGiN) €150,00; Rijssen (OGGiN) €388,60; 
Rotterdam-IJsselmonde (GG) €200,00; Scherpenisse 
(VHG) €500,00; Scherpenzeel (GGiN) €125,00; 
Scheveningen (OGGiN) €145,05; Schoonrewoerd 
(HHG) €200,00; Sliedrecht (GG) €100,00; Sliedrecht 
(OGGiN) €250,00; Terneuzen (OGG) €500,00; Tholen 
(Herv.) €70,00; Urk (OGGiN) €4.139,83; Veenwouden 
(OGGiN) €183,80; Veenwouden (OGGiN) €423,90; 
Vledderveen (HHG) €100,00; Waarder (Herv.) €150,00; 
Waarder (Herv.) €200,00; Waddinxveen (OGGiN) 
€77,00; Waddinxveen (OGGiN) €91,50; Waddinxveen 
(OGGiN) €256,00; Waddinxveen-Elim (HHG) €250,00; 
Werkendam (HHG) €100,00; Wezep-Wapenveld 
e.o. (HHG) €275,00; Wijk bij Heusden (HHG) 
€200,00; Zegveld (Herv.) €150,00; Zeist (GG) €50,00; 
Zoetermeer (OGGiN) €523,10; Zuilichem-Brakel 
(HHG) €75,00. 

Particulieren
€5,00 JS; €10,00 MS; KG; BS; FV; AW; FV; FV; AS; €12,50 
TvdW; €15,00 GG; HvdW; KE; JF; €20,00 AvK; WL te S; 

TvdW; HdV; AvD; €25,00 CvZ; PdR te G; MdB te ‘s-G; 
AvO; HB; NN; TR; WvO; CB te B; JK te D; AB; MvL; NM; 
JS; TR; JS; TvE; KL; HB; €30,00 GG; JP; HB; JL; €35,00 AR; 
€40,00 JT; €45,38 CB te NB; CB te NB; CB; €45,50 KvM; 
€50,00 BP te H; AdL; CvdP; MvB te AadR; GvdW; JV 
te S; CvdP; AdU; AW; JT; LB; DB; AvdH; AdW; CS; WdR; 
KdT; AvO; WvdH; JN; TV; JvH; €70,00 DF; AT; €75,00 
JvdH te H; HvD te V; €100,00 CH; HV te K; DdP; JvR; 
RvD; WvD; AM te S; AvdB; JV; GvL; MR; GdR te B; JM; 
GB te M; JS te M; MdP; JV te K; BH; JT; JS; HS; GvdL; 
GdJ; JO; HvD; GvZ; MR; AV; €115,00 LL; €125,00 TvW 
te N; TvW te N; TvW; EH; MdB; €150,00 HD; NN; JvM; 
NN; CvdW; CB; HH; €160,00 JR; €175,00 NN; €200,00 
GB te M; FvO; NN; JR; CK; DB; €250,00 MvdW; CV; CK; 
WvR; AS; NN; €300,00 AV te B; MH; CdP-M te N ad IJ; 
SvdK; JV; €350,00 CB; €400,00 CvH; JS te HG; €401,00 
WvE; €409,00 CvdK; €450,00 NN; €500,00 AdH te 
HIA; HS te OB; FvB; CF; MV; JvV; JH; NN; AK; JS; HvG; 
EV; €650,00 HB; €750,00 JKdW te S; €1.000,00 MvK; 
HV; AvZ; €1.005,00 NN te W; €1.125,00 NN; €1.500,00 
NN te A; €2.000,00 GK; AdK; €2.500,00 HvdS te Z; 
€15.882,00 JB te A (lening omgezet in schenking); 
€20.000,00 TK te U.

Bedrijven en overige instellingen
Wiko €150,00; NN €200,00; G. van der Veen 
(sponsoring nieuwbouw) €250,00; E.J. Bos 
Mengvoeders, Ederveen €250,00; Homaree, 
Lunteren €250,00; Van Wolfswinkel Woninginrichting 
(sponsoring nieuwbouw) €500,00; Stoffeerderij 

Giftenverantwoording

JAM-fietstocht 2013

Janoek en 
Anna van der 
Steenhoven uit 
Nederhemert 

hebben € 50 opgehaald. Zij hebben kaarten verkocht 
die oma Van der Steenhoven gemaakt heeft. Hartelijk 
dank daarvoor!

Actieve 
oma en 
kleinkin-
deren
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Klok (sponsoring nieuwbouw) €500,00; Van 
Manen Wonen (sponsoring nieuwbouw) €500,00; 
NN €600,00; Fonds Van den Heuvel €700,00; 
Maatschap Mourits €750,00; Van Dijk doe-het-
zelfartikelen €1.000,00; NN €1.000,00; Mij tot expl. 
van Heinenoordgroep €1.250,00; Van Iperen 
€5.000,00; Stichting Mol-Kooman te ‘s-Gravenpolder 
€12.500,00.

Busjes
Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst €14,17; Werkendam 
€297,04. 

Lingerie
‘s-Gravenpolder €1.500,00; Waardenburg €1.200,00; 
Werkendam €2.000,00; Wijk en Aalburg €1.000,00; 

Verkopingen comités 
Tholen/St Philipsland €5.000,00; Open Dag Veldheim 
€18.200,00; Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst 
€2.860,00; Staphorst €15.000,00; Hardinxveld-
Giessendam €16.050,00; verkoping Kroonheim 
24-10-2013 €27.109,89, minus opbrengst winkel en 
kaarsenmakerij €-4.411,44; Geldermalsen €14.263,50; 
Staphorst €1.723,53; Tholen/St Philipsland €1.539,55; 
Krimpen a/d IJssel €61.700,00; Doorn €7.000,00; 
Alblasserdam €12.000,00.

Diversen
Nieuwe Tonge, verkoop Remo-kleding €400,00; 

Tholen, kalebassen Stavenisse €60,00; Tholen, 
kaartenverkoop De Vos/Van Haaften €21,00; 
Tholen, fietsenverkoop €250,00; Grafhorst, W.J. 
van Regteren, 25 jarig huwelijks jubileum €350,00; 
Oosterland, verkoping vrouwenvereniging 
€2.500,00; Oosterland, kaartverkoop Reinier 
v/d Dorpel €500,00; Oosterland, kaartverkoop 
mw. Bakker €300,00; Tholen, kledingverkoop 
Stavenisse e.o. €1.166,00; nieuwjaarskaarten W. 
Groeneveld-de Kruijf €5,00; Tholen, Zeeuwse fair 
€120,50; Tholen, najaarsverkoping Stavenisse 
€1.136,60; Tholen, gehaakte rokjes Stavenisse 
€63,00; Tholen, workshop ketting maken Stavenisse 
€47,00; Tholen, thuisverkoop Stavenisse €427,00; 
Est, verkoop zelfgemaakte kaarten C. van Oort 
€100,00; Hardinxveld-Giessendam, kledingbeurs 
€800,00; Hardinxveld-Giessendam, winkeltjes 
verkoping €7.500,00; Hardinxveld-Giessendam, 
stroopwafelactie €1.470,00; Hardinxveld-
Giessendam, snoepactie €4.700,00; Oldebroek, 
knutselavond OGG €137,50; Krimpen a/d 
IJssel, cartridges J. Snoep €110,12; Veenendaal, 
Vrouwenvereniging Dorkas GGiNbv €5.500,00; 
Rotterdam, Wartburg College oudpapier €141,60; 
Waarder, Ontmoetingsdag €150,00; opbrengst 
postzegelverzameling P. van Rooij €110,00; 
Geldermalsen, verkoop cadeau artikelen P. 
Doornebal €350,00; verkoop kaarten C.J. Pons-
Schinkelshoek €55,00; Maartensdijk, thuisverkoop 
W.M. v/d Vlies €1.000,00; Rijssen, diverse acties 

€1.000,00; Ede, verkoop kaarten Detmarschool 
€1.661,77; Genemuiden, kaarten fam. D.J. v/d 
Meer €80,00; Ouddorp, verkoop kaarten K. 
Tanis €617,60; Est, verkoop kaarten C. van Oort 
€200,00; Stavenisse, oliebollenactie J. v/d Graaf 
€1.480,00; Rijssen, boekenverkoop H. Slagman 
€600,00; Leerbroek, oliebollenactie €3.160,50; 
opbrengst kaarten M. Kesselaar €600,00; verkoop 
fotokaarten G. Dolderman €500,00; kaartverkoop 
J. v/d Steenhoven €50,00; Kampen-IJsselmuiden-
Grafhorst, bolusactie €470,50; Lienden, winkeltje T. 
Smit €500,00; Staphorst, schoolverkoop kerstkaarten 
€939,00; Rijssen, houtproject Kroonheim €2.000,00; 
Leerbroek, kaartverkoop €2.000,00; Gouda, 
lege cartridges €303,63; Gouda, oud papier 
€517,90; Staphorst, kerstpost €5.010,30; Gouda, 
psalmzangavond €2.150,00; Krimpen a/d IJssel, 
kerkdienst €1.669,00; camping ’t Eind, kaartverkoop 
J. Mourits €472,00; Kinderen Mourits kaartverkoop 
€68,00; opbrengst groentekraam A. v/d Wende 
€500,00; zelfgemaakte kaarten Fam. Baaij €300,00; 
Doornspijk, koopjesdagen Elburg €1.000,00; 
Doornspijk, verkoop Welkoop Nunspeet €500,00; 
Middelburg, kerstkaarten Peuterclub Kleine David 
€6,00; Geldermalsen, worst- en krentenbrodenactie 
€808,45; Grafhorst, vrouwenvereniging Rebekka 
OGGiN €3.500,00; Betuwe-Oost, kledingbeurs 
€1.490,00; Loenen a/d Vecht, vrouwen vereniging 
Helpende Handen €7.000,00; Hoeksche Waard, 
krentenbrodenactie P. de Jong €3.260,00.

Comité Staphorst heeft eind 2013 voor de zesde keer de actie bezorgen kerstkaar-
ten georganiseerd. We ontvingen een groot aantal kaarten, mét de bijdrage van  
€ 0,25 per kaart in de brievenbus van de comitéleden. Met ongeveer 50 vrijwilligers 
is op DAC Horstheim van 18.00 tot 23.00 uur in goede sfeer het vele sorteerwerk 
uitgevoerd. Voorafgaand aan het sorteren werden alle enveloppen of kaarten eerst 
van het Adullam-logostempel voorzien. Het comité ziet terug op een geslaagde 
actie die bij leven en welzijn eind 2014 zeer zeker voor herhaling vatbaar is. De 
bruto-opbrengst van de actie heeft het mooie bedrag van € 5.285 opgeleverd. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, wordt heel hartelijk dankgezegd!

4e kwartaal 
2012

4e kwartaal 
2013

heel 2012 heel 2013

Donatiefonds - donaties € 7.169 € 8.186 € 78.558 € 93.228

Donatiefonds - giften € 30.539 € 32.288 € 138.176 € 151.944

Stichting Steun Adullam € 407.411 € 401.394 € 902.023 € 922.002

Totaal fondsenwerving € 445.119 € 441.868 € 1.118.757 € 1.167.174

Nalatenschappen € 110.141 € 0 € 194.236 € 300.288

Totaal inkomsten € 555.260 € 441.868 € 1.312.993 € 1.467.462

€ 1.200.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                       €0 -

€ 1.151.292  
Eindstand jaar 
2013

Doelstelling 
2013

Overzicht giften 

Bezorgen kerst- en nieuwjaarskaarten 
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Uitdagingen 
bij Adullam
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de dag des HEEREN?
Hoe lief is u
Allerlei wetgeving in ons land heeft er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en 

meer als een gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport 

en spel door miljoenen in ons land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? 

Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we onze schouders er maar over ophalen 

en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ 

Het is onze dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het 

Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.
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rdering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging

Fred. v.d. Paltshof 15    •    3911 LA Rhenen    •    T  (0317) 61 43 98    •    F  (0317) 61 60 44    •     info@verenigingzondagsrust.nl    •    ING 878.628

DOELSTELLING
Onze vereniging probeert landelijk de zondagsont-

heiliging te bestrijden en de zondagsrust te bevor-

deren. Moge onder de inwachting van Gods zegen 

onze geringe arbeid tot een zegen gesteld worden.

OOK LID WORDEN?
Bent u ook verontrust over de steeds verdergaande ontwikkelingen waardoor 

de zondagsrust in ons land meer en meer in het geding is? Voor slechts 1 euro 

per jaar bent u lid van de vereniging. U kunt voor opgave naar ons kantoor 

bellen, faxen of mailen. Of stuur een kaartje naar ons antwoordnummer. 

Bij voorbaat hartelijk dank!

G E D E N K  D E N  S A B B AT D A G ,  D AT  G I J  D I E N  H E I L I G T .

Ik wil mij hierbij aanmelden als lid van uw vereniging en ontvang graag het jaar-

verslag waarin de werkzaamheden van de vereniging worden weergegeven. 

Ik ga akkoord met de minimum contributie van 1 euro per jaar.

Ik wil graag een folder ontvangen over de vereniging en haar werkzaamheden.

Ik wil graag  stickers ontvangen tegen lectuurverspreiding op zondag.

Naam: dhr./mevr.

Adres:

Postcode + Plaats:

Bankrekeningnr.:

Uw ingevulde bon kunt u sturen naar het volgende adres: Antwoordnr. 2218, 3900 ZB Rhenen. Postzegel is niet nodig.

Invulbon



Het idee van de innovaties is gestart op 
de studiedag in 2012. Medewerkers zijn 
uitgenodigd om  innovatieve ideeën te 
ontwikkelen. Hierop is door veel teams 
enthousiast gereageerd. Na een voor-
ronde zijn uiteindelijk elf inzenders geno-
mineerd voor een prijs. Een landelijke 
jury, die bestond uit zeven leden vanuit 
’s Heeren Loo, De Schutse en Adullam, 
heeft de inzendingen beoordeeld. De 
heer Van Kleef maakte de prijswinnaars 
bekend. 

Juryprijs
De eerste drie prijzen werden symbolisch 
uitgereikt aan de winnaars. Zij werden 
uitgenodigd voor een gezamenlijk eten-
tje en kregen de opdracht mee om hun 
plan verder uit te werken. Daarna wordt 
besloten of het plan verder ingevoerd 
kan worden in de organisaties.

1.   Makkelijker kunnen we het niet 
maken, wel leuker en professioneler! 
Hoe steekt de Wet Bopz (Wet bijzondere 
opnemingen in psychiatrische zieken-
huizen) ook alweer in elkaar? Wanneer 
mag je middelen en maatregelen inzet-
ten en wat is belangrijk bij medicatiever-
strekking? Het is best lastig om je al deze 

onderwerpen eigen te maken als je als 
nieuwe medewerker binnenkomt. 
De indieners van dit idee hebben hier-
voor een spelvorm ontwikkeld.
2.  Rapporteren. Wat leggen we vast? 
Maar ook: hoe schrijven we het op? 
Goede rapportage zorgt voor een goede 
overdracht en waarborgt de continuï-
teit van de zorg. We zien te vaak dat er 
verschillend wordt gerapporteerd.
De indieners hebben hierover een 
trainingsprogramma opgezet.
3.  Kom opladen bij ‘Oplaadpunt De 
logé’. Onze logés willen graag meer. Ze 
genieten van uitdaging, willen graag 
verantwoordelijkheid dragen, maar 
missen de mogelijkheid. Hiervoor is een 
oplossing bedacht: het opzetten van 
een speciaal ‘oplaadpunt’; een verkoop-
punt waar mensen zich even kunnen 
opladen. Waar ze ook 
hun elektrische fiets 
kunnen opladen. Logés, 
samen met vrijwilligers, 
voorzien deze mensen 
van een kopje koffie.

Publieksprijs
Naast de juryprijs was er 
nog een publieksprijs. 
In het septembernum-
mer hebben we u 
opgeroepen om uw 
stem uit te brengen op 

één van de elf genomineerden. In de 
tabel is zichtbaar hoeveel stemmen elk 
idee gekregen heeft. De publieksprijs is 
gegaan naar ‘Als communiceren niet 
vanzelfsprekend is…’. 
De indieners hebben een oplossing 
bedacht: een speciale app op een eigen 
tablet, waarmee iemand zijn stem kan 
laten horen. 

Mooi om te zien dat met zoveel 
enthousiasme ideeën aangedragen 
zijn. Innoveren en het steeds slimmer 
organiseren van de zorg is een belangrijk 
speerpunt voor de komende jaren.

Tekst: B. van Kleef, manager Kwaliteit & Organisatie

% Aantal

1.   Als communiceren niet vanzelfsprekend is… 25,8 % 329

2.   Vrijwilligers; meer betrokken 5,6 % 71

3.   CIP: Cliëntversie Individueel Plan 2,3 % 29

4.   Rapporteren 3,0 % 38

5.   Makkelijker kunnen we het niet maken, … 4,9 % 63

6.   Veiligheid binnen handbereik! 17,9 % 228

7.   En vanaf nu doe ik het zelf! 2,6 % 33

8.   ‘A healthy mind in a healthy body’ 18,0 % 230

9.   Kom opladen bij ‘Oplaadpunt De logé’ 6,5 % 83

10. Seksualiteit: handvatten voor begeleiders 8,9 % 114

11.  Beweeg je mee?! Een bewegingsprogramma 4,5 % 57

Totalen 100,0 % 1275

• Stemresultaat via de website: welk innova-
tief voorstel ter verbetering van de zorg vindt 
u het beste?

• De heer Beijeman (Centrale Cliëntenraad) overhandigt de publieksprijs.

Uitdagingen 
bij Adullam

Weet u het nog? In het laatste 
septembernummer deden we 
een oproep aan alle lezers om 
te stemmen voor een innova-
tieprijsvraag. Tijdens de geza-

menlijke bezinningsavond van 
De Schutse en Adullam zijn de 
prijswinnaars bekendgemaakt.

Zorginnovatie
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De bakkerijgroep van Waardheim was 
gezellig op verjaardagsbezoek bij vrijwil-
ligster mevrouw Den Boer thuis.

6 december jl.: jubileumfeest op Veldheim! 
Een mijlpaal voor de deelnemers Jan van 
de Geer 1  (25 jaar), Gerrit-Jan van de 
Burgt 2  en Jacob Koopman 3  (beiden 
12,5 jaar). Voorafgegaan door een heerlijke 
broodmaaltijd volgde een gezellige 
middag met o.a. cadeaus, een oorkonde 
en Adullam-speldje of -pen als blijk van 
waardering voor de trouwe inzet. 

Marechaussee, bedankt!

Gezellig

Op 16 oktober jl. bracht een touringcar van de marechaussee 
een groep DAC-deelnemers van Kroonheim naar Apeldoorn, 
waar ze een geweldige dag hadden: een promotiefilm, in 
een marechaussee-auto, op een motor, verkleden in pak, 
dingen ruiken en voelen, rijden in een pantserwagen, én… 
nepschieten in een oefenruimte! Kortom, een dag vol bele-
venissen om dágenlang over na te praten!
Het bezoek kreeg nog een staartje: in december kwam 
er weer een groep marechaussees klussen in Uddel! Ze 
brachten zelfs voor iedereen een lunch mee: de befaamde 
erwtensoep met roggebrood en spek, enz.! Bedankt!

Even buurten

15 november jl.: Alianne Frens 
(Kroonheim-Leeuwerik) en Jan Peters

6 december jl.: Hendrikje 
Braamskamp (Kroonheim-Leeuwerik/

Kwikstaart) en Albert de Hon

We zijn getrouwd!

Veldheim-jubilarissen: 
gefeliciteerd!

3

2

1
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Marijke Stigter, interim 
locatiecoördinator 
Waardheim

En wéér waren het onmisbare vrijwilli-
gers die, met mankracht én materiaal, 
de aanleg van een belevingstuin bij 
Horstheim mogelijk maakten. Hartelijk 
dank! De border is klaar; op de foto 
wordt gewerkt aan het belevingspad. 
Een beukenhaag, terras en fruitbo-
men staan op de planning. 

Hendrik-Jan Vochteloo heeft het 
goed naar zijn zin in de nieuwe 
woonvoorziening in Barneveld. 
Vooral die stoel bevalt hem 
prima! Om te rusten, zijn krantje 
te lezen of bezoek te ontvangen. 

Jacob Imminkhuizen, bewoner van 
de Zanglijster (Kroonheim) werd 
op 22 januari jl. 64 jaar.  
Verrast met 
kaarten, in 
allerlei kleuren 
en maten! 
Wensen groot 
en klein, Jacob 
vond het ‘oh 
zo fijn’! 

Kroonheim-bewoonster Marjan voelde 
zich vorstelijk tijdens de truckersrit 
vanuit Uddel!

Elke dinsdag wordt, onder 
begeleiding, door enkele 
Molenheim-bewoners enthou-
siast gekookt! Na zorgvuldig 
handen wassen, gaan ze aan 
de slag. Aardappels schillen, 
groenten schoonmaken, vlees 
braden… ze zijn er maar druk 
mee! Om vervolgens trots te 
smullen van het resultaat!

Peetje Bleijenberg, 
huishoudelijk 
medewerker 

Centraal bureau
Martina van Silfhout en Kees Duerink, 

beiden DAC Veldheim 

12,5 jaar werkzaam bij Adullam

Belevingstuin

Krantje lezen

Hartelijk dank!
Vorstelijk

Smullen

Tekst: Mien van Ginkel
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Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 038 385 76 32

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Logeerhuis 
De Lindenhof 
Staphorst
T 0522 46 85 74

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 0522 46 36 35

Dependance 
Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 0522 46 26 64

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 0522 46 52 43

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 06 21 41 27 11

Regio Noordoost

Muiderheim
1. Willemieke de Vree uit Nijbroek als oproepkracht 

medewerker activiteitenbegeleiding

Kroonheim
Leeuwerik/Kwikstaart
2. Mariët Vos uit Elspeet als huishoudelijk medewerker/kok
3. Heidi van de Bruinhorst uit Uddel als oproepkracht 

huishoudelijk medewerker
4. Gertine Hop uit Uddel als oproepkracht huishoudelijk 

medewerker

Rietzanger/Zanglijster
5. Lianne Bomhof uit Elspeet als oproepkracht huishoudelijk 

medewerker/kok

Wielewaal/Nachtegaal
6. Trudy Budding uit Lunteren als medewerker 

woonbegeleiding
 
Woonvoorziening Barneveld
7. Renske Griffioen uit Barneveld als huishoudelijk 

medewerker

We leven in een tijd van bezuinigingen, waardoor weinig 
vacatures beschikbaar komen. Toch zijn we blij dat we nieuwe 
medewerkers aan u kunnen voorstellen. 
We hopen dat jullie een fijne tijd tegemoet gaan bij Adullam en 

wensen jullie veel succes toe!
Bij deze willen we u ook wijzen op de behoefte aan vrijwilligers 
op diverse locaties. Op www.werkenbijadullam.nl ziet u op welke 
wijze wij uw hulp op prijs stellen.

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Instelling
Zuiderheim
Puttershoek 
T 078 676 00 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Dagactiviteitencentrum 
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 078 700 12 05

Regio ZuidwestRegio Midden

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 0577 40 84 44

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 0577 40 84 48

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve 
Uddel
T 0577 40 12 01

Woonvoorziening 
Adullam
Barneveld
T 0342 74 59 60

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33

Wilhelminastraat 8-10 
3771 AR Barneveld 

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 0342 42 00 12
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Centraal bureau

1 42 53 6 7

Personeelsregister Tekst: Aline van de Maat
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Open Dag en verkoping 
DAC Veldheim te Ede 

Open Dag en verkoping DAC 
Waardheim te Puttershoek

Nieuwe woonvoorziening 
Barneveld in gebruik genomen

Op D.V. zaterdag 7 juni a.s. houdt comité Ede weer haar jaarlijkse verko-
ping. Zoals u van ons gewend bent, heeft de markt u van alles te bieden, 
zodat u vooraf geen boodschappen hoeft te doen. Net als voorgaande jaren 
hopen wij weer op uw aanwezigheid. Van 10.00 tot 15.30 uur bent u van 
harte welkom aan de Bovenbuurtweg 33 in Ede.

Op D.V. zaterdag 3 mei a.s. organiseert comité Puttershoek de jaarlijkse 
Open Dag Waardheim. U bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 
uur aan de Groeneweg 10 in 
Puttershoek. Er staan circa 100 
kramen op het terrein, er is voor 
elk wat wils! Alle activiteiten 
staan in het teken van het veelzij-
dige thema ‘vervoer’. Wij rekenen 
op uw komst!

In december 2013 zijn alle bewoners 
van Maanderheim, Borchheim en 
Veluweheim verhuisd naar Barneveld. 
Begin januari nam een tiental nieuwe 
bewoners voor het eerst hun intrek 
in het nieuwe gebouw, zodat er nu 
ruim veertig mensen wonen. De 
officiële opening van de nieuwbouw 
in Barneveld staat gepland voor D.V. 
vrijdagmiddag 11 april a.s.

Binnen Stichting Adullam 
voor Gehandicaptenzorg 
participeert een drietal 
kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband.
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ds. Tj. de Jong
drs. P.A. Zevenbergen
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Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Administratie Donatiefonds 
Adullam Antwoordnr. 1272, 
3770 WB Barneveld
of naar: wmudde@kliksafe.nl

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
Jan van Velthuizen
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
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Steun het werk van onze Stichting! 

Stichting Steun Adullam, Barneveld
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91

Testamentaire beschikkingen kunnen 
gemaakt worden aan:
Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg
statutair gevestigd te Barneveld.

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
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Adullam is HKZ-
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Wonen, slapen, inloopkasten en schuifwanden, 
stoffering, verf, raambekleding, verlichting, 

woonaccessoires, bed en badlinnen, babykleding 
en accessoires en een tienerafdeling!

Bouwstraat 29 | 7462 AX Rijssen | Tel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl


