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Inhoud Voorwoord

Eén van de mooie dingen van het 
winterseizoen vind ik het eten 
van stamppot. Ik zou het geen 
hobby willen noemen, maar het 
is wel erg lekker! Stamppot van 
boerenkool, zuurkool, peen en 
uien, aardappels en rookworst 
met wat mosterd. Die stevige kost 
gaat er bij de bewoners van de 
Kwikstaart met de winterdag ook 
goed in. Een nieuwe rubriek in 
het Adullam-contact is ‘Hobby’s’; 
bewoners en deelnemers van 
Adullam nemen u mee in hun 
hobby. Ze vertellen er boeiend 
en enthousiast over! Deze keer 
treinen en 3D-kaarten…

A. Prins
Raad van Bestuur
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Psalm 89:16a

Een psalm van Ethan
In het boek der Psalmen vinden wij slechts één Psalm van Ethan 
en dat is Psalm 89. Algemeen wordt aangenomen dat Ethan 
dezelfde persoon is als Jedúthun, een musicus in de dagen 
van koning David en Sálomo. De tijd dat Psalm 89 door Ethan 
werd gedicht, is een heel donkere tijd voor de koning en het 
volk. Het rijk van David en Sálomo is gescheurd. Jeruzalem is 
belegerd door Sisak, de koning van Egypte. Het allerergste was, 
dat de dienst des Heeren werd verlaten. 
Deze Psalm wordt ‘een onderwijzing’ genoemd. Ethan mag 
hier onderwijs geven aan Gods kinderen. Hij mag ze vertroos-
ten dat de Heere, ondanks alle zonden van Zijn volk, toch de 
Getrouwe blijft.

Het geklank
Ethan noemt Gods kinderen hier ‘welgelukzalig’; dat betekent, 
dat ze zalig zijn in de overtreffende trap. Zaliger of gelukkiger 
kan het niet. Hier gaat het over de volheid van het geluk van 
Gods volk. Gods volk is echt een gelukkig volk. En zij worden 
hier welgelukzalig geprezen, omdat zij het geklank kennen. 
De dichter gebruikt hier een beeldspraak, die hij ontleent aan 
de tempeldienst van het volk van Israël. Onze kanttekenaren 
wijzen ons op Numeri 10. Daar kunnen wij lezen dat Mozes van 
de Heere twee zilveren trompetten moest maken. De priesters 
moesten hier bij bijzondere gelegenheden op blazen. Ze 
bliezen daarop als het volk zich moest vergaderen bij de tent 
der samenkomst, als het volk ten strijde moest trekken tegen 
de vijand, bij de grote feesten en als het jubeljaar aanbrak.
Het volk van Israël kende dat geklank. Ze wisten wat het 
betekende als er op een bepaalde manier op die trompetten 
geblazen werd. Een vreemde reageerde niet op dat blazen; die 
verstond immers het geklank niet. Bij het volk van Israël was 
dat anders en daarom worden zij hier welgelukzalig gesproken. 
Het is heel goed mogelijk dat Bíleam hetzelfde heeft bedoeld, 
toen hij van het volk van Israël heeft gezegd: ‘het geklank des 
Konings is bij hem.’ Het geklank des Konings mag ook onder 
ons zijn. De Heere laat immers onder ons Zijn Woord nog ver-
kondigen. En het geloof is toch uit het gehoor en het gehoor 
is toch uit het Woord Gods. De Heere laat ons Zijn Woord nog 
verkondigen, omdat Hij geen lust heeft in onze dood.

Kent u dit geklank?
In onze tekst wordt echter niet gesproken over ‘horen’, maar 
over ‘kennen’. Het kennen begint inderdaad met het horen, 
maar kennen is wel meer dan horen. Wij kunnen iets horen, 

wat wij voor kennisgeving aannemen. Wij kunnen het met de 
prediking misschien wel eens zijn. Wij geloven, dat wij bekeerd 
moeten worden. Wij stemmen het wel toe, maar verder komt 
het niet. Wij worden niet werkzaam gemaakt met Gods Woord. 
Wij moeten niet alleen een oor krijgen om te horen, maar ook 
een hart om op te merken. Wij moeten niet alleen hoorders, 
maar ook daders van het Woord worden.
Als de Heere ons hart opent voor de boodschap van Zijn 
Woord, dan gaan wij Gods Woord zo anders horen. Dan gaan 
wij verstaan, dat wij tegen een heilig en rechtvaardig en goed-
doend God gezondigd hebben en dat wij de dood hebben 
verdiend. Dan gaan wij de vloek van de wet leren verstaan. Dat 
wij wetsovertreders zijn. Dat wij niet in staat zijn om één van 
Gods geboden te houden, maar dat wij tegen al Gods geboden 
zwaar en menigvuldig gezondigd hebben. De klanken die 
dan vernomen worden, zijn zeker geen vreugdevolle klanken. 
Het zijn klanken die ons benauwen. Er komt echter niet alleen 
benauwdheid, maar er komt ook een droefheid naar God. Want 

dan hebben wij God 
lief gekregen en dan 
kunnen wij Hem niet 
meer missen en wij 
moeten Hem mis-
sen want wij kunnen 
niet anders meer dan 
zondigen en God kan 
met de minste zonde 
geen gemeenschap 
oefenen.

Dan gaan wij Gods Woord horen, zoals wij het nog nooit heb-
ben gehoord. Wat wordt het dan een wonder als ons hart ver-
klaard mag worden onder de prediking van Gods Woord. Als wij 
mogen horen, dat de Heere van ons afweet. Wat wordt het dan 
een wonder als de weg der zaligheid verklaard mag worden. 
Hoe God van eeuwigheid, in de raad des vredes, een weg heeft 
uitgedacht waardoor - met behoud van Gods deugden - een 
volk zalig zal worden. Wat is het toch een wonder van genade 
als dat volk mag horen van die enige Naam, Die gegeven is 
onder de hemel tot zaligheid van zondaren. Als ze van Hem 
mogen horen, dan springt hun hart immers op van vreugde.
Is het ons zó weleens vergaan onder de prediking van Gods 
Woord? Wat wordt dat Woord ons dan toch dierbaar! Wat gaan 
wij dan toch graag naar de kerk! Dan slaan wij geen dienst 
meer over. Dan gaat het ons om die dierbare Naam, dat Die 
verklaard mag worden.

Overdenking

Ds. B. Reinders
Staphorst

“Welgelukzalig is 

het volk hetwelk 

het geklank kent”

Psalm 89:16a

Het welgelukzalige volk van God
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Janieke Sanders (24) vouwt haar handen 
om een kop dampende koffie. Een 
gure wind striemt langs de ramen; het 
is weer winter. De ideale tijd om een 
hobby uit te oefenen, nu de dagen kort 
en de avonden lang zijn. “Het is belang-
rijk om een hobby te hebben. Voor 
de bewoners hier is het echt een stuk 
ontspanning. Zeker in de wintertijd. En 
daarnaast stimuleren ze ook elkaar om 

zich in andere dingen te verdiepen”, 
vertelt ze. “We hebben hier op de groep 
bijvoorbeeld iemand die een kleurboek 
voor volwassenen heeft. In een mum 

De één houdt van fijn 

wandelen, de ander van 

creatief bezig zijn en een 

derde kan uren muziek 

luisteren: wie een hobby 

heeft, verveelt zich nooit. 

“Als bewoners niets te 

doen hebben, kunnen 

ze al snel gaan piekeren. 

Degenen met een 

hobby, hebben altijd wat 

omhanden en het is goed 

voor hun zelfvertrouwen”, 

vertelt Janieke Sanders, 

groepsbegeleider op 

Beekheim in Barneveld. 

En daar kunnen bewoners 

Johanna Wesselink en Piet 

van Tuil over meepraten...

Tekst: Beppie Pellegrom, Beptekst
Foto’s: Beppie Pellegrom

• Janieke Sanders: “Je moet een hobby 
continu stimuleren en de bewoner 
complimenten geven; anders verwatert 
het al snel.”

Heerlijk hob by’en
“Als iemand geen hobby heeft,  bedenken we er gewoon samen één” 
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van tijd kleurde heel de groep mee; dat 
is ontzettend leuk om te zien!”

Samen bezig zijn
Waar velen bij een hobby denken aan 
een grote, bijzondere activiteit, is dat 
niet altijd het geval. “De bewoners 
gebruiken het woord hobby eigenlijk 
nooit, maar er zijn heel veel activiteiten 
die je wel zo kunt noemen. Er woont 
hier bijvoorbeeld een blinde vrouw die 
het fantastisch vindt om de vaatwasma-
chine uit te ruimen. Na de verhuizing 
(naar de nieuwe locatie, red.) wilde ze 
de hele keuken weer leren kennen. Ik 
denk dat dit voor haar een hobby is”, 
zegt Janieke. Ze lacht: “En natuurlijk 
vinden ze het altijd leuk om iets samen 
met ons te doen. Of dat nu de vaatwas-
machine uitruimen is of samen iets lek-
kers bakken.” Want ook bakken behoort 
tot één van de vele hobby’s. Janieke 
weet bijvoorbeeld van een bewoner 
die op haar kamer cakejes klaarmaakt. 
“En als ze dan op visite gaat, bakt ze die 
hier in de woonkeuken af. Dat is toch 
prachtig?”

Hobby’s stimuleren
Janieke en haar collega’s proberen het 
hebben van een hobby wel te stimu-
leren bij de bewoners, al valt dat niet 
altijd mee. “Niet alle hobby’s zijn verant-
woord”, vertelt ze. “Ook moet je soms 
een activiteit al ‘voorkauwen’, omdat ze 
zelf niet altijd kunnen verzinnen wat ze 
kunnen doen. Je moet heel duidelijk 
zijn. Voorheen zei ik weleens: ‘Ga even 
fijn relaxen op je kamer’, maar dan 

kreeg ik de vraag: ‘Maar hoe doe ik dat 
dan?’ Je kunt het beter concreet maken, 
bijvoorbeeld: ‘Ga maar even een uurtje 
in de relaxstoel zitten, dan gaan we om 
acht uur het fruit klaarmaken’.”

Complimenten
“Weet je wat ook leuk is? Als iemand 
een slecht humeur heeft, gaan we met 
hem of haar een cake bakken of iets 
anders doen. Je kunt ervan op aan dat 
het slechte humeur dan snel verdwijnt 
hoor, want een cakebakker krijgt altijd 
veel complimenten van de groep. En 
daar wordt iedereen toch blij van?”, lacht 
Janieke. Complimenten blijken dan ook 
de sleutel tot het in stand houden van 
een hobby. Janieke: “Je moet een hobby 
continu stimuleren en complimenten 
geven; anders verwatert het al snel. Het 
is belangrijk dat je het positief insteekt. 
Als iemand al een tijd niet meer met zijn 
technisch Lego bezig is geweest, moet 
je er op een leuke manier op aansturen 
dat hij er weer mee aan de slag gaat. 
Dat werkt meestal het beste, maar dat 
is ook per persoon verschillend.” Soms 
werkt het juist averechts als de begelei-
der continu stimuleert iets te doen. En 
wat nu als iemand geen hobby heeft? 
Het blijft even stil: “Nou, dan bedenken 
we er samen gewoon één!”

Groepshobby 
“Het is vooral erg stoer om een hobby te 
hebben”, vervolgt Janieke. Ze tuurt in de 
verte. “Kijk maar naar Piet (zie pagina 9) 
met zijn treinen. De jongens vinden het 
fantastisch dat hij er zo veel van afweet 

en dat is weer goed voor het zelfver-
trouwen.” Ze valt even stil. “Ja, toen Piet 
in het ziekenhuis lag vanwege een 
operatie, stond iedereen te popelen om 
bij hem op bezoek te gaan. Piet woont 
in een jongerengroep en ze zijn dol op 
hem. Zo leuk om te zien hoe een hobby 
de hele groep kan beïnvloeden!”

Heerlijk hob by’en

Janieke 
Sanders: 
“Er zijn veel 
activiteiten 
die je geen 
hobby noemt, 
maar die dat 
eigenlijk wel 
zijn”

HOBBY’S

“Als iemand geen hobby heeft,  bedenken we er gewoon samen één” 
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“Deze sprei heb ik vorig jaar 
gehaakt; hij was zó klaar.” Vol 
trots laat Johanna Wesselink (52) 
een crèmekleurige sprei zien. 
Hij ligt zorgvuldig over haar bed 
gedrapeerd. “Het  is maar een 
‘bij-hobby’ hoor, want”, vervolgt 
ze stralend, “zal ik eens laten zien 
hoe ik mijn kaarten maak?” Terwijl 
Johanna demonstreert, spatten 
regendruppeltjes stilletjes tegen de 
ruiten. Het is winter in Barneveld. 
Echt weer om lekker te hobby’en, 
vindt Johanna…

Johanna Wesselink zit vol energie en 
creativiteit. “Altijd bezig”, zo typeert de 
bewoonster van Beekheim zichzelf. En 
dat blijkt. Terwijl ze vertelt over haar 
hobby, pruttelt het koffiezetapparaat 
en klopt ze ijverig in de warme melk. 
“Twee jaar geleden ben ik begonnen 
met kaarten maken,” vertelt ze, “en nu 
maak ik er soms wel twee tot vijf op 
een avond.” Het liefst in de winter, want 
dan is het zo snel donker. “Dan zet ik fijn 
een muziekje op en kom ik helemaal 
tot rust. Je moet toch wat doen? Je 
gaat toch niet de hele avond op het 
internet surfen? Nee, dan ga ik liever 
kaarten maken of iets haken. Wacht,”  ze 
rommelt in een tas, “hier ben ik ook nog 
mee bezig.” Een fleurig gehaakt stapeltje 
vierkantjes komt tevoorschijn. “Voor een 
kinderdekentje. Leuk, toch?”

3D-kaarten
Even later ligt er een plaatje van een 
bruidspaar op de salontafel. Johanna 
gaat er op haar knieën voor zitten. Ze 
heeft alles goed voorbereid. De kaart, 
een breinaald, wat plaatjes en een 
tube 3D-lijm liggen keurig uitgestald. 
“Ik maak verschillende soorten kaarten. 
Soms van bestaande kaarten die ik 
verknip, soms ook 3D-kaarten, maar 
daar moet ik zelf spullen voor kopen 
bij de Action of bij Xenos”, legt ze uit. 
Johanna laat ook wat fotokaarten zien. 
“Zelf gemaakt! Als ik een dagje weg ben 
en ik zie mooie dingen, maak ik er direct 
een foto van: ‘Dat kan op een kaart’, 
denk ik dan.” Intussen strijkt ze met een 
breinaald kloddertjes 3D-lijm op een 
uitgeknipt plaatje van een bruidspaar. 
Behendig volgt daarna de tweede laag. 

Ten slotte nog een goudkleurige sticker 
met de tekst ‘Van harte gefeliciteerd’ en 
Johanna is tevreden. “Je moet er altijd 
goed over nadenken hoor, want bij 
dit roze bruidspaartje hoort natuurlijk 
ook een roze achtergrond. En als ik dat 
papier dan net niet in huis heb, kan ik 
niet verder”, vertelt ze. De kaart wordt in 
een zakje gedaan. Op een klein sticker-
tje in de hoek staat de prijs: € 0,75.
Johanna verkoopt ze voor Adullam en 
daar is ze bedreven in. “Ja,” glimlacht 
locatiecoördinator Bert de Vries, die 
net even binnenwandelt, “Johanna is 
niet alleen creatief, ze is ook een echte 
handelaar, hoor!”

Oude kaarten: wie heeft ze niet? Nadat ze een tijdje in 
de keuken, aan het prikbord of aan de muur hebben 
gepronkt, worden ze meestal weggegooid. Onzin, vindt 
Johanna, want zij kan ze nog goed gebruiken om er 
nieuwe kaarten van te maken. Op dit moment heeft 

ze nog maar een klein voorraadje gebruikte kaarten, 
dus reden genoeg om haar te verrassen met uw oude 
post! U kunt de kaarten opsturen naar Woonvoorziening 
Beekheim, Johanna Wesselink, ds. E. Fransenlaan 9, 3772 
TX Barneveld.

Oude kaarten? Lever ze in!

• Johanna Wesselink: “Voordat je aan een 
kaart begint, moet je goed kijken welke 
kleuren mooi bij elkaar passen.”

HOBBY’S

“Soms 
maak ik wel 
vijf kaarten 
op een 
avond”
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“Om schaalmodellen in elkaar te zetten, 
moet je heel precies zijn”

Piet van Tuil (69) heeft drie hobby’s, 
maar als hij moet kiezen welke 
leuker is, blijft het stil. Hij weet 
alles over treinen, houdt erg van 
fotograferen en zet met veel precisie 
schaalmodellen in elkaar. Op zijn 
bureau staan een groot oceaanschip, 
enkele vrachtwagens en wat kleine 
treintjes. “Je moet heel technisch zijn 
om dit in elkaar te zetten; dat ben 
ik wel. En gelukkig heb ik ook veel 
geduld.”

Net als Johanna is Piet het liefst in de 
winter bezig met zijn hobby ‘schaalmo-
dellen in elkaar zetten’. “Vooral als het 
sneeuwt en ijzelt”, vertelt hij. In de hoek 
van de kamer staat een grote doos. “Dat 
is een nieuw oceaanschip; daar ga ik 
deze winter mee beginnen. Daar ben 
ik dan ongeveer twee maanden mee 
bezig, maar ik ga er alleen mee verder 
als ik zin heb, hoor.” En als hij alleen 
is, want voor deze hobby is uiterste 
concentratie nodig. “Geregeld 

komen er jongens uit de groep binnen 
als ik ermee bezig ben. Die vinden het 

ook prachtig. Dan zeg-
gen ze tegen me dat 
ik er zo goed in ben; 
dat is erg leuk,” vertelt 
Piet, “maar verder 
moeten ze me niet 
te veel storen hoor, 
want ik moet er echt 
mijn aandacht bij 
houden.”
Hij geeft een hand-
leiding aan van zijn 
volgende project. 
Wie daar even 
doorheen bladert, 
merkt al snel dat 
het inderdaad 

een hobby is waar je je hoofd 
bij moet houden. Niet iets om 
continu mee bezig te zijn dus, 
maar daar geeft Piet niets om. 
Nog hobby’s genoeg.

Treinen
Treinen bijvoorbeeld. Ook 
iets waarvan Piet veel afweet. 
Voorheen ging hij geregeld bij 
het station kijken, maar sinds 
zijn ziek-zijn is dat niet meer 
gebeurd. Gelukkig heeft hij nog 
genoeg doorbladermateriaal. 
Hij wijst naar het mandje van 
zijn rollator; er ligt een stapel 
treinenboeken in. Om de drie 
maanden koopt hij een nieuw 
exemplaar. “Weet je wat voor 
treinen er allemaal bestaan?”, 
vraagt hij. En zonder antwoord 

af te wachten, zet hij uiteen welke 
soorten treinen er allemaal op de 
internationale spoorwegen te vinden 
zijn. Dat hij ze niet alleen uit boeken 
kent, blijkt: “Ik ben zelf ook eens met een 
trein naar Limburg geweest. Die trein 
ging wel 140 kilometer per uur! Dat was 
een prachtige rit”, vertelt hij. Dan valt 
het even stil, maar zijn glimmende ogen 
spreken boekdelen. Het moge duidelijk 
zijn dat Piet van Tuil een echte treinlief-
hebber is…

Dit is een startartikel voor een 
serie rubrieken, waarin onze 
zorgvragers hopen te vertellen 
over hun hobby.

HOBBY’S

• Piet van Tuil met een modelboot in doos

• Een prachtige modelboot, door Piet in elkaar gezet! 9
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All-in arrangement
- Ontvangst met stokbrood en kruidenboter
- Voorgerecht naar keuze
- Hoofdgerecht, bestaande uit 6 soorten 

vlees/vis naar keuze, salades, Amerikaanse 
friet en sausjes

- 1-Persoons ijstaart
- Inclusief drankjes (exclusief speciaalbier en 

wijnen van onze wijnkaart)

€ 24,95 p.p.

Kookstudio
Geniet van uw eigen culinaire creaties in onze

royale keukens, uitgerust met professionele 

apparatuur. Diverse arrangementmogelijkheden.

Sfeervolle zalen
Ontspannen dineren voor groepen van 

10 tot 100 personen. 4-gangen diner vanaf 

€ 32,50 p.p. inclusief drankjes.

Meet and Eat
Tafelbarbecue en glasgrill restaurant

Sfeervol tafelen en voordelig uit eten
Hoofdgerecht vanaf € 12,95 p.p.

Openingstijden restaurant:
Donderdag, vrijdag en zaterdag van 

17:00 tot 22:30 uur
Reserveer nu op www.meetandeat.nu

Bij De Elstar kán het allemaal 



In ons vorige blad vertelde ik van mijn 
bezoeken aan voorzieningen. Toen 
beloofde ik de volgende keer over het 
bezoek aan Kroonheim te schrijven.

Op het Kroonheim-terrein ga ik eerst bij 
een aantal deelnemers langs. Bart ziet 
me aankomen en roept luid: “Hé Prins!” 
We praten samen gezellig op het terras. 
Bart is een goede beoefenaar van het 
damspel en daar vertelt hij graag over. 
Verder praten we over de doordeweekse 
kerkgang: ”Dominee X, ja, die kan je echt 
horen.” Bij het vertrek roept hij me nog 
na: “Je komt maar gauw eens terug!”

Daarna naar Arnold. Arnold is een echte 
vakman. Hij heeft veel verstand van 
gereedschap en werkt goed en secuur. 
Hij heeft een eigen unit waar hij meer 
rust heeft dan op de groep. Hij maakt 
prachtige prikborden van kurk. “Je moet 
wel zoveel mogelijk hele kurken gebrui-
ken; dat is echt het mooiste.” Het terras 
voor de unit heeft hij zelf aangelegd; het 
ziet er prachtig uit!

Een andere deelnemer die ik spreek 
heeft vele vragen in z’n leven en vertelt 
hierover. Moeilijke vragen, waar hij 
voortdurend mee blijft worstelen. 
Vragen ook over de Heere. Ben ik een 
kind van de Heere? Vragen over het 
leven na dit leven. Soms ziet hij echt 
geen uitkomst; hij voelt zich dan zo 
triest. Het is een voorrecht dat hij op 
een goede wijze wordt begeleid, door 
begeleiders die hem kennen en er echt 
voor hem zijn. Bovenal een voorrecht 
dat Gods Woord in eenvoudigheid mag 
worden voorgehouden.

Ook de Kroonhoeve staat op het 
programma. We komen op de prachtige 
boerderijlocatie, waar dagactiviteiten 
worden aangeboden in een landelijke 
omgeving. De deelnemers hebben 
hier royaal de ruimte en de activiteiten 
zijn afgestemd op de verschillende 
deelnemers. De ene deelnemer knuffelt 
heerlijk een konijntje, een ander is bezig 
met het onderhoud van de tuin en weer 
een ander verkoopt me een zak hout. 
Meneer Van Brakel is vrijwilliger op deze 
groep en werkt hier twee dagen per 
week. Hij vindt het prachtig om dit werk 
te doen en kan bijzonder goed met de 
deelnemers overweg. De identiteit van 
Adullam ligt hem na aan het hart en 
dit geeft hij in het vrijwilligerswerk ook 
gestalte.

Aan het einde van de dag spreek ik nog 
met een drietal medewerkers van DAC 
Kroonheim. We hebben het over de 
veranderingen in de zorg en wat dat 
voor het werk betekent. We spreken 
met elkaar over de vraag hoe we op 
een eenvoudige wijze de boodschap 
van Gods Woord aan het hart van de 
deelnemers leggen. De medewerkers 
proberen dat zoveel mogelijk naar het 
bevattingsvermogen en het denken 
van de deelnemers te doen. Toch 
moeten we ook tegen elkaar zeggen 
dat wij het niet kunnen. Het werk van 
Gods Geest in het hart van zondaren is 
nodig om van dood levend te maken, 
of we een beperking hebben of niet. 
Dat de Heere die nood nog op onze 
harten zou willen binden voor onze 
eigen nood en ook voor de nood van 
onze medemens.

De drie medewerkers vinden het fijn 
voor een organisatie als Adullam te 
mogen werken. Dat is wederzijds! Het 
is goed werken met zulke betrokken 
medewerkers!

Een dag op het 
Kroondomein

Adullam-
Actueel

A. Prins
Raad van Bestuur

“Wat is het 

fijn werken 

met betrokken 

medewerkers, 

waarbij we de 

noodzaak delen om 

met onze bewoners, 

deelnemers en 

logés te spreken 

over Gods Woord.”

11
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WWW.ASAV.NL

Bovenloopkranen

Hijsgereedschap

Maatwerk

Keuringen

Inspecties

Onderhoud

ASAV hef- en hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a
6716 BS Ede (Gld.)

E  info@asav.nl
T  0318 65 5675
F  0318 65 5919
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Aandacht voor...

Deze keer zetten wij Chris Wilstra in het zonnetje. 
Chris is een gezellige man die wel van een praatje 
houdt. 
Doordeweeks werkt hij op de zorgboerderij van 
Corné Geerts in Bennekom en hij heeft het daar 
reuze naar zijn zin. Op donderdag is Chris vrij en 
geniet hij van zijn eigen appartement. Hij kan 
dan heerlijk in zijn eigen tuin zitten op zijn mooie 
loungeset. Zijn tuin houdt hij netjes zelf bij! Elke dag 
schilt Chris de aardappels voor de groep. ‘s Middags haalt 
hij de post uit de brievenbus en hij sorteert die netjes. 
Chris vindt het leuk om het RD uitgebreid te lezen en kan 
naar aanleiding daarvan actuele gesprekken hebben met 
medebewoners en leiding.

Chris zou het 
leuk vinden om een kaartje te krijgen! Wie verrast hem?
 
Chris Wilstra
Ds. E. Fransenlaan 9
3772 TX Barneveld

Deze vrolijke dame is Corrie de Bruin. Corrie is in 2002 op 
Maanderheim in Ede komen wonen. Op Maanderheim 
had ze het helemaal naar haar zin, totdat zij en de 
medebewoners van Maanderheim te horen kregen 
dat Maanderheim ging verhuizen naar Barneveld. Hier 
moest Corrie wel aan wennen. Maar hoe vaker ze bij de 
nieuwbouw ging 
kijken, hoe meer 
zin ze kreeg in de 
verhuizing. Op 9 
december 2013 was 
het zover… Corrie 
ging verhuizen 
naar Beekheim! 
Inmiddels is ze 
helemaal gewend 
op de seniorengroep 
‘De Dotterbloem’ en 
heeft ze haar plek 

gevonden, samen met haar vijf groepsgenoten. Vier 
dagen in de week gaat Corrie naar DAC Veldheim te Ede. 
Daar helpt ze met inpakwerk. Op woensdag heeft Corrie 
vrij en doet ze mee aan een huiskamerproject. Ze blijft die 
dag op Beekheim en slaapt dan uit en krijgt haar ontbijt 
op haar kamer. Verder helpt Corrie de leiding met eten 

koken, maakt ze kaarten, zit 
ze heerlijk te breien of gaat ze 
een eindje toeren met de hele 
groep. Corrie geniet altijd van 
haar vrije dag en zoals u leest, 
verveelt ze zich niet!

Wie verrast haar met een 
kaartje?

Corrie de Bruin
Ds. E. Fransenlaan 9
3772 TX Barneveld

Chris Wilstra

Corrie de Bruin
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EXCLUSIEF GENIETEN?
Reserveer dan voor een van onze 
Culinaire Visverwenavonden 
in ons sfeervolle en gezellige 
restaurant. Of kom langs bij de 
BuffetPlaza, smakelijke gerechten 
en royale keuze aan diverse soorten 
(Noordzee)vis, à la minute bereid 
door onze kok bij het kookeiland. 
Iedere donderdag vanaf 17.00 uur. 
Kijk voor meer info op onze website: 

Baarssen Visspecialiteiten

www.visspecialiteitenbaarssen.nl

PLATE SERVICE RESTAURANT
• Dagarrangementen
• Keuze uit meer dan 15 plates
• Leuke kinderbox
• Rolstoelvriendelijk
• Reservering voor groepen gewenst

VISSPECIALITEITEN
• Vers gebakken vis
• Diverse wokschotels
• Ambachtelijke salades
• Grote sortering verse vis
• Heerlijk belegde broodjes

Klifweg 2-4, 8321 EJ Urk
Telefoon: 0527-681540

Beleef het mee bij:

NIEUW! “ut botterzoaltjen” 
Sfeervolle ruimte achterin ons restaurant! 
Speciaal te reserveren voor uw familie. Smullen van een 
portie kibbeling, plateservice of een buffet, de keus is aan u!

Iedere donderdag 5-gangenbuffet
 

met live cooking, heerlijke salades, 
warme gerechten en desserts gepre-
senteerd in diverse buffetten. Bij de 
kok maakt u uw keuze en dit wordt a 
la minute op de bakplaat voor u bereid. 

Reserveer uw eigen tafel
 
vanaf 17.00 

uur.
 
Keuken geopend op donderdag 

tot 22.00 uur.

TIP:Cadeau-
bonnen al 

vanaf 5,00 
(verzending per 
post mogelijk)

visspecialiteitenbaarssen.nl

Welkom op Urk!

Restauratie van antiekmeubilair

en kerkinterieurs o.a.:

•  Kansels

•  Lambriseringen

•  Kerkbanken enz.

Tel: 0529-483650

E-mail: info@restauratie-antiek.nl

www.restauratie-antiek.nl

Antiekrestauratie
Meubelmakerij

W. Brand



Van de werkvloer

In Staphorst zal iedereen weten wie Gerrit 
Boeser is; zou je dit ook aan de andere Adullam-
betrokkenen willen toelichten?
Ik ben met mijn 57 jaar niet de oudste locatie-
coördinator binnen Adullam, ben geboren in Delft, 
heb 32 jaar in Den Haag gewoond en ben in die 
periode (1978) getrouwd met Adrie, woonde 15 jaar 
in Hendrik-Ido-Ambacht en sinds 10 jaar in Doornspijk. 
Ik heb vanaf 1978 diverse commerciële functies vervuld 
binnen verscheidene organisaties, ben vanaf 2002 docent 
economie geweest en ben sinds 1 december 2011 werk-
zaam bij Adullam-locatie Horstheim.

Hoe ziet een werkdag van jou eruit?
Als ik een ‘kantoordag’ moet omschrijven, dan begin ik om 
acht uur met het openen van de mailbox.
De mails probeer ik, afhankelijk van de inhoud, zo snel 
als mogelijk te beantwoorden. Als er om kwart voor 
negen tijd en gelegenheid is, drink ik met de collega’s 
een kopje koffie. Op zo’n dag kan er een overleg zijn 
met verschillende collega’s en ook ligt er een ‘to-do-list’ 
op mijn bureau die ik probeer af te werken. In deze 
periode met alle ontwikkelingen omtrent de Wmo komt 
het regelmatig voor dat er afspraken 
buiten Horstheim plaatsvinden, zoals 
gesprekken met gemeenten, collega-
instellingen, het bedrijfsleven, etc. Dan 
ziet de dag er heel anders uit.

Wat vind je, gezien alle maatschappe-
lijke ontwikkelingen, het meest lastig 
te realiseren binnen Horstheim?
Het behoud van een goede, veilige 
plek voor onze deelnemers. Met ‘veilig’ 
bedoel ik in de eerste plaats de iden-
titeitsgebonden omgeving! Daarnaast 
natuurlijk een veilige zorgplek.
Verder het behoud van de banen binnen Horstheim. Dat 
is een inspanningsverplichting die je als locatiecoördi-
nator aangaat, maar die geen garantie geeft dat dit het 
gewenste resultaat heeft. Dit geeft bij veel medewerkers 
een onzeker gevoel.

Waar word jij blij van als je aan je werk denkt?
Ik word blij van de hartverwarmende reacties van onze 
deelnemers bij verschillende gelegenheden. Ik word 
ook blij van collega’s die - ondanks onzekere tijden - hun 
werk met liefde en inzet doen, die begrip tonen voor 

besluiten die niet altijd even prettig maar wel noodzakelijk zijn. 
Collega’s met wie je onverwacht weleens een gesprek hebt 
‘van hart tot hart’.

Wat vind jij het belangrijkste dat Adullam moet nastreven in 
deze onzekere tijden voor zorg en welzijn?
Paulus geeft in zijn brief aan Timótheüs een opdracht: “O 
Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd.” Ruim 30 jaar 
heeft de HEERE Adullam rijk gezegend, vaak in een weg van 
onmogelijkheid.
Als ons gevraagd wordt: heeft het u binnen Adullam aan iets 
ontbroken, dan kunnen wij niets anders zeggen dan: nee, het 
heeft ons aan niets ontbroken.
Tot op de dag van vandaag mag er identiteitsgebonden zorg 

geleverd worden; dit is een 
voorrecht en geen verdienste. 
Als de identiteit zodanig onder 
druk komt te staan dat er keu-
zes gemaakt moeten worden, 
dan moet het ook binnen 
Adullam klinken: “Bewaar het 
pand u toebetrouwd.”

Heb je nog een 
slotopmerking?
Ik wil de lezers vragen hun 
steun in meerdere opzichten 
te blijven geven. Men vraagt 

weleens binnen de gemeente-
lijke overleggen: “Kun je iets over 
de achterban vertellen en de inzet 
van deze mensen?” Dan vraag ik 
aan de vraagsteller: “Tot hoe laat 
heb je tijd? Want dat kan ik niet in 
een paar woorden zeggen.”
Deze inzet, in welke vorm dan ook, 
wordt zeer gewaardeerd door… in 
de eerste plaats onze zorgvragers 
en daarnaast door alle betrokke-
nen bij Adullam.

Naam:  Gerrit Boeser
Leeftijd:  57 jaar

Functie:  locatiecoördinator
Waar:  Horstheim
In dienst sinds:  december 2011

“Ik word blij 

van de hartver-

warmende 

reacties 

van onze 

deelnemers.”
15
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elk merk leverbaar

Galileïstraat 46  •  3902 HR Veenendaal  •  Bezoek onze website: www.autodegroot.nl

De pluspunten van De Groot, dat zijn er nogal wat! Wij zijn een 
autobedrijf, maar denken veel meer in termen als gemak, comfort, 
bereikbaarheid en ontzorgen. Of u nu goed wilt rijden, mooi wilt rijden 
of zuinig wilt rijden, De Groot helpt u op weg. En houdt u mobiel. Da’s 
onze belofte! En dat doen we op een wel heel prettige manier. Dat ontdekt 
u door het te ervaren. Maak daarom kennis met De Groot en ontdek 
al onze pluspunten. Bel vandaag nog met Gerrald: 0318 52 96 52.
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Velen hebben niets met Kerst. 
Anderen zien Kerst als een gezel-
ligheidsfeest waarin consumeren 
en genieten centraal staan. Weer 
anderen vinden Kerst een moment 
van bezinnen, een moment van 
terugblikken en vooruitzien, een 
moment van heroriëntatie. Welke 
waarde heeft Kerst in onze kerken, 
huizen, voorzieningen, ja, wat 
belangrijker is: welke waarde heeft 
Kerst voor ons persoonlijk?

Koningin Beatrix noemde in 2011 
Kerstmis het feest van het licht in de 
duisternis. Daarmee verwees zij nog 
enigszins naar Bijbelse woorden. Het slot 
waarin zij alle burgers een gezegend 
Kerstfeest toewenste, is ook nog enigs-
zins religieus te duiden. Verder was Kerst 
in haar toespraak slechts een ‘kapstok’ 
om bezinnend algemene menselijke 
waarden te vertolken. Welke waarden 
worden zoal toegedicht aan Kerst? Licht 
in de duisternis roept de verwachting 
op van vrede en welbehagen. De 
mens moet gevoelens van onvrede en 
onbehagen overwinnen en zich inzet-
ten voor harmonie met de medemens. 
Afkeer van eigen gewin, zelfzucht en 
overdaad passen ook in de kerstsfeer. 
Samenhorigheid is van belang. Mensen 
moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen. Eigenlijk moet in die opinie 
Kerst leiden tot het praktiseren van 
algemeen menselijke humanistische 
waarden tot nut van de samenleving.

Waardevolle waarden, maar Kerst is 
zonder de wezenlijke beleving daarvan 
waarde(n)loos. Dat is de vorm zonder 
het wezen. We behoeven niet naar 
anderen te wijzen! Dat geldt van nature 

voor ons allen, ook voor degenen die 
op welke wijze dan ook betrokken zijn 
bij Adullam. Maria kende bij bevinding 
de betekenis van Kerst: hoogmoe-
digen verstrooid, machtigen van de 
tronen. Nederigen heeft Hij verhoogd. 
Hongerigen heeft Hij verzadigd. Armen 
heeft Hij met goederen vervuld (Lukas 
1:51-54). Het wonder van niets in de 
mens en alles uit God. Paulus wist 
wezenlijk wat Kerst betekende: “Want 
gij weet de genade van onzen Heere 
Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is 
arm geworden, daar Hij rijk was, opdat 
gij door Zijn armoede zoudt rijk worden”, 
2 Korinthe 8:9. “Maar [Christus] heeft 
Zichzelven vernietigd, de gestalte-
nis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende (…)”, Filippenzen 2:7. Een 
geheiligde kerstwetenschap.

Kerst is het feest van hét Licht. God is 
in Zichzelf bewogen geweest en heeft 
Zijn Zoon gezonden in  de duisternis 
van deze wereld tot opluistering van 
Zijn eer en deugden en tot zaligheid 
van nederigen, hongerigen, ellendi-
gen, armen, doodschuldige zondaren. 
Door vernedering verhoging. Door de 
armoede de rijkdom. Maria kende dat 
geheim. Kunnen onze deelnemers, onze 
medewerkers en toezichthouders en 
andere betrokkenen met hun hart het 
Maria nazeggen? “En mijn geest 
verheugt zich in God mijn 
Zaligmaker.” Anders blijven 
we steken in humanistische 
waarden en religieuze 
wereldzin.

Bezinning of beleving

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

“Kerstmis, het feest van 

licht in duisternis, roept 

de verwachting op van 

vrede en welbehagen. 

Juist vandaag kan het 

verlangen hiernaar ons 

helpen gevoelens van 

onvrede en onbehagen 

te overwinnen en ons 

in te zetten voor een 

leven in harmonie met 

de medemens en de 

natuur.”

Kerstrede koningin Beatrix 2011
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O
In beeld

Inmiddels is Lydia ruim vier jaar. Vrolijk kijkt ze vanuit 
haar aangepaste stoel in de woonkamer naar een 

fotoserie op de laptop. Of ze Lydia ook zo’n mooie 
naam vindt? Enthousiast beweegt het meisje haar 
handen, opgewonden door zoveel aandacht. Haar 
vader en moeder zien vanaf de bank glimlachend 
toe op hun jongste dochter. Naast Lydia heeft het 
echtpaar nog drie kinderen: Niek (12), Rutger (11) en 
Hester (9).
“Tijdens de zwangerschap van Lydia leek alles nog 
goed”, vertelt moeder Van den Belt. “Na de geboorte, 
die erg lang duurde, bleek ze een waterhoofd te heb-
ben. Omdat het er niet goed uitzag, is ze met spoed 
naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.”
Een heftige periode volgt. Tot hun ontzetting geeft 
één van de artsen aan dat de ouders blij mogen zijn 
als hun dochtertje ’s avonds nog in leven is. Als in een 
roes beleeft het echtpaar van nabij hoe de medici er 
alles aan doen om hun meisje in leven te houden. 
Ze zijn dan nog totaal onwetend van het feit dat er 
intensieve en bewogen jaren zullen volgen, met vele 
operaties. “Vooral de eerste tijd zaten we met Lydia 
helemaal in de medische molen. Pas na een jaar werd 
het wat rustiger.”

Een zeldzame aandoening
Lydia blijkt een uiterst zeldzame aandoening te 
hebben: het Gomez-Lopez-Hernandez-syndroom, dat 
staat voor een aanlegstoornis van de kleine hersenen. 
Daarbij splitsen de kleine hersenen zich niet in een 
linker- en rechterdeel, maar blijven ze uit één geheel 
bestaan. Daardoor zijn de kleine hersenen minder 
goed in staat om hun functie uit te oefenen. Kinderen 
met dit syndroom zijn vaak klein, lopen een ontwik-
kelingsachterstand op, hebben kale plekken in het 
haar en krijgen een verdoofd gevoel in een deel van 
hun gezicht. Ook staan de ogen wat dichter bij elkaar 
dan gebruikelijk en hebben ze evenwichtsproblemen.

Eten en drinken
“Hoe gek het ook moge klinken, het is in elk geval fijn 
dat we weten welk syndroom Lydia heeft”, zegt haar 
moeder. “Daardoor kun je meer dingen een plaats 
geven en weet je waar je aan toe bent. Ook met het 
aanvragen van vergoedingen of vergunningen, zoals 
een bouwvergunning voor het aanpassen van het 
huis, helpt het dat we duidelijk kunnen omschrijven 
wat Lydia heeft. Wel krijgt ze nog steeds allerlei 
testen om te zien wat ze wel of wat ze niet kan. Zo 

Ogenschijnlijk verliep 

alles goed tijdens de 

zwangerschap. Zelfs op de 

laatste echo was er geen 

afwijking te zien. Maar nadat 

Lydia was geboren, bleek de 

jongste dochter van familie 

Van den Belt uit Grafhorst een 

uiterst zeldzame afwijking te 

hebben. “Jullie mogen blij zijn 

als ze de avond haalt.”
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Tekst: W.L. van der Staaij

“Hoe gek het ook 

moge klinken, het 

is in elk geval fijn 

dat we weten 

welk syndroom 

Lydia heeft”

dachten we in het begin dat ze mis-
schien nog wel zelf kon drinken, maar 
na vijf maanden had ze geen zuigreflex 
meer. Daar had de arts ons ook al 
voor gewaarschuwd. Ze kan nu niet 
zelf eten en drinken en krijgt daarom 
sondevoeding.”

Ziekenhuis
Lydia heeft inmiddels al vaak in het zie-
kenhuis gelegen. Bijvoorbeeld omdat de 
drain verstopt is, die het vocht uit haar 
hoofd moet wegzuigen. “In september 
is ze ook nog geopereerd en hebben de 
artsen haar schedel gelicht, omdat er 
steeds meer druk op 
haar hersenen kwam. 
Als die druk nog 
verder zou toenemen, 
zouden haar vitale 
delen uitvallen. 
Reanimeren zou vol-
gens de artsen dan 
ook geen zin meer 
hebben. Het waren 
hele spannende 
momenten, waarop 
je temeer beseft hoe 
kwetsbaar ze is. Maar 
na vier dagen mocht 
ze alweer naar huis. 
Dat was heel bijzon-
der. Vooral de eerste 
drie weken merkten we dat de operatie 
effect had, maar het is de vraag hoe 
lang dat zal duren. Ze heeft ook wel een 
terugslag gehad in haar ontwikkeling. 
Vóór de operatie herkende ze bijvoor-
beeld kleurtjes en vormpjes, maar op dit 
moment niet meer.”

Gezinssituatie
De handicap van Lydia zet een stempel 
op het hele gezin. “Als het even wat 
langer goed gaat met Lydia, krijg je 
haast vanzelf weer zo’n angstig gevoel 
dat er wat gaat gebeuren”, zegt haar 
moeder. “Je moet ook uitkijken dat niet 

haast automatisch alle aandacht alleen 
naar Lydia gaat. We hebben ook nog 
drie andere kinderen die onze liefde en 
zorg nodig hebben. Je merkt wel dat ze 
door onze gezinssituatie heel zelfstan-
dig zijn en een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel hebben. Omdat we vaak 
met Lydia naar het ziekenhuis moeten, 
zijn ze ook gewend geraakt aan het feit 
dat er oppas komt of dat ze moeten 
logeren. Gelukkig hebben we onze 
naaste familie dichtbij wonen. Daar 
hebben we veel steun van. Ook merken 
we dat we door Lydia een hechter 
gezin zijn geworden. Het is ook mooi 
om te zien hoe dol de andere kinderen 

op hun jongste zusje zijn. 
Het is voor hen ook heel 
wat. Zij zagen bijvoor-
beeld als eersten dat 
Lydia een epilepsieaanval 
kreeg. Ze riepen ons er 
toen bij, omdat ze zagen 
dat er iets aan de hand 
was. Lydia krijgt regelma-
tig epilepsieaanvallen. 
Dat blijft verschrikkelijk en 
went nooit.”

Logeren
Sinds haar tweede jaar gaat 
Lydia naar Horstheim. Op 
dit moment gaat ze vier 
dagen per week met het 

busje naar het dagactiviteitencentrum 
in Staphorst. “Eerst wilde ik er niet aan 
geloven, maar uiteindelijk hebben we 
het toch gedaan”, zegt haar moeder. 
“Dat is een goede beslissing geweest. 
Lydia heeft thuis regelmatig driftbuien. 
Op Horstheim is ze veel rustiger. Pas 
heeft ze ook voor het eerst gelogeerd 
in De Lindenhof. Ook dat ging geluk-
kig goed. Hoe ze zich zal ontwikkelen 
weten we niet. Alles wat ze nog kan 
leren, is meegenomen. We hebben veel 
zorgen om Lydia, maar ze geeft ons 
bovenal veel liefde.”

• “Het is ook mooi om te zien hoe 
dol de andere kinderen op hun 
jongste zusje zijn.”



Naast een complete collectie

nieuwe orgels hebben wij 

ook een zeer divers 

aanbod occasions en 

showroommodellen, tegen 

aantrekkelijke prijzen!

“

”

Industrielaan 26,  Veenendaal, T. 0318 - 50 50 63

kijk voor meer info op www.andanteorgels.nl

In onze winkel is een ruim 
assortiment bladmuziek 
aanwezig (ook klavar).

Uw dealer van
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In de lens

Onze bewoners, deelnemers 
en logés zijn dol op winterse 
kost! U ook?

Tekst: redactie

Winterse 
         kost

1

2

7

8

6

4

5

3

1   Johan Rozendaal en 2   Aart-
jan Clements (bezoekers van de 
huiskamergroep op Polderheim) zorgen 
samen voor een goede stamppot op 
tafel! Johan zorgt wekelijks dat er pannen 
met aardappels geschild worden! Aart-
jan kookt/bereidt elke dinsdag voor alle 
Polderheimers een ovenschotel. Zeker nu 
het weer winter wordt, staat er winterse 

kost op de menukaart! 
Op de foto bereidt hij 
een zuurkoolstamppot 
voor in de oven!

7   Reinie van de 
Pol (Beekheim) 
heeft goed haar 
best gedaan 
tijdens haar 
kookdienst, 
heerlijke 
erwtensoep!

8   Gert Dooijeweerd 
(Lindenheim) is 
altijd blij te maken 
met stamppot 
boerenkool. Gert 
kiest dat ieder jaar 
voor zijn verjaardag!6   Elly Snoei (Waardheim) haalt een 

plaat met warme amandelstaven uit de 
oven. Heerlijk om van te smullen bij de 
warme kachel!

4   Willie Heuvelman en 5   Henk 
Westeneng (Kroonheim, 

Rietzanger) helpen bij het maken 
van een pindakrans: echte 
winterse kost voor vogels! 
Deze kransen worden buiten 
gehangen.

3   Gerard van Huizen (Zuider-
heim) heeft zijn bord volge-
schept met een heerlijke 
stamppot andijvie, een 

echte winterse kost! 
Omdat Zuiderheim 5 
jaar bestond, zijn de 

Zuiderheimers uit eten 
geweest; een heerlijk 

stampottenbuffet! 
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In de Bijbel kun je lezen dat Adam 
en Eva lekker mochten eten van alle 
bomen in de hof. Je kunt hiervan 
leren dat je van eten mag genieten. 
God wil dat je wel gezond eet, want 
Hij is de Maker van ons lichaam.

Adam en Eva mochten van één 
boom niet eten: de boom der ken-
nis van goed en kwaad. Als ze dat 
toch zouden doen, dan moesten 
ze sterven (Genesis 2:16-17). Dat is 
gebeurd! Daarom sterven mensen. 

De Heere wil dat jij vraagt naar Hem! 
Of Hij jou wil bekeren, waardoor je 
kunt blijven leven in de eeuwigheid 
en Jezus Christus mag loven!

Wat is gezond eten?

Water drinken…

Om over na te denken

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Eten
Eten is belangrijk. Ons lichaam heeft elke dag eten nodig. Eten geeft je lichaam 
energie. Dat is nodig om bijvoorbeeld te bewegen of na te denken. Eigenlijk is 
eten en drinken hetzelfde als benzine en olie voor een auto. De benzine zorgt 
ervoor dat de motor draait en de olie zorgt dat alles goed blijft lopen. Zo werkt 
het met eten en drinken ook. Er bestaat gezond en minder gezond eten. Gezond 
eten helpt om minder snel ziek te worden. Ook voel je je fitter. 

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, woonbegeleider Kroonheim, groep Kwikstaart

Naast eten moet je elke dag 1,5 liter water 
drinken. Thee of fris kan ook. Water is het 
gezondste voor je lichaam!

Wist je dat het lichaam van de vrouw voor ongeveer de 
helft (50%) uit water bestaat? Bij mannen is dat nog iets 
meer (65%). Soms kun je beter iets meer drinken. Als je 
bijvoorbeeld gefietst of gewandeld hebt. Je lichaam zweet 
dan en heeft opnieuw vocht nodig. 

Elke dag zoveel mogelijk verschillend, want dan krijg je genoeg binnen. 

Aardappels RijstGroente BoterhammenFruit Vis Olie Noten

23



Een dag van... Een dag 
van...Ik ben Leo de Jong en ik ben 47 jaar. 

Van maandag tot en met vrijdag werk 
ik overdag op Horstheim en woon ik op 
Lindenheim in Staphorst. Elke vrijdagmid-
dag ga ik met de bus naar Nunspeet. Daar woont 
mijn moeder en ik ben elke zaterdag en zondag bij haar. 
Het Adullam-blad is mijn favoriet. Ik kan er uren in kijken en 
bladeren. Ik maak in de communicatie gebruik van picto’s; 

die geven mij duidelijkheid en steun. Sinds een 
halfjaar heb ik ook een beeldhorloge. Dat is een 

horloge waar op bepaalde tijdstippen een plaatje 
verschijnt met wat er gaat gebeuren of wat ik doen 

moet. Ik vind dat leuk, maar ik heb ook weleens geen zin en 
dan doe ik net of ik het plaatje niet zie. Toch doe ik daarna wel 
wat er moet gebeuren hoor…! Zal ik u eens laten zien hoe 
mijn werkdag en mijn avond eruitzien?

1.  Hè, wat piept en trilt daar? Het is 
mijn beeldhorloge, die laat zien en 
horen dat ik op moet staan!

2.  ’s Morgens ontbijt ik in de huiskamer 
van Lindenheim, samen met mijn 
groepsgenoten.

3.  Op Horstheim ga ik eerst op het 
picto-bord kijken wat er voor vandaag 
op het programma staat.

4.  De gezamenlijke dagopening op 
Horstheim en aansluitend een kopje 
koffie.

5.  En dan aan het werk!

6.  Afval prikken of een 
buitenwerk-klusje.

7.  Soms eten we tussen de middag 
buiten ons brood.

8.  ‘s Middags is er vaak een andere 
activiteit dan ‘s morgens. Bijvoorbeeld 
verven in de schuur. 

9.  De werkdag zit erop en we lopen terug 
naar Lindenheim. Als ik daar binnenkom, ga 
ik eerst kijken wie er werkt.
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Tekst: Liesbeth van der Woude

10.  We maken een praatje over hoe de 
dag geweest is.

11.  Mijn taak om de broodtrommels af 
te wassen.

12.  Wat staat er nu op het programma? 
Douchen! Ik kan zelf mijn spullen klaar-
leggen en kleding uitzoeken ...

... De begeleiding kijkt mee of ik alles 
meeneem.

13.  De avondmaaltijd: een gezamenlijk 
en gezellig groepsmoment. 

14.  Na het eten nog een rondje 
wandelen.

15.  Na de wandeling heb ik nog een 
taak: het tafelzeil oprollen en brood 
smeren voor de volgende dag.

16.  Dan is het tijd om wat voor mezelf 
te gaan doen. Ik kies meestal voor puz-
zelen of voor…

17.  We drinken met elkaar koffie. Ik 
houd mijn kopje wel even bij!

18.  Na de koffie puzzel ik verder tot het 
tijd is voor een glaasje fris.

19.  Een boterham voor het slapen 
gaan.

20.  Samen met begeleiding sluiten 
we de dag af met lezen uit de ‘Kijk en 
luister-Bijbel’ en avondgebed.
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N
WINTERSE KOST

De werkdag zit erop voor de bewo-
ners van de Kwikstaart. Sommigen 

gaan naar hun eigen kamer om even 
uit te rusten, anderen komen direct 
naar de huiskamer voor een welver-
diend kopje koffie. Tijd voor Kristien van 
Elst om voor het avondeten te gaan 
zorgen. “Vandaag eten we boerenkool 
met worst en spek”, zegt ze, terwijl 
ze haar schort voordoet. “Het is weer 
tijd voor echte winterse kost. Of onze 
bewoners daarvan houden? Nou en of!” 

Regelmaat
Even daarvoor heeft ze in haar kan-
toortje uitgelegd dat het koken op 
Kroonheim toch wat meer inhoudt 
dan koken thuis. “Regelmaat is heel 
belangrijk: vaste maaltijden op vaste 
dagen. Dat zorgt voor structuur bij de 
bewoners. Op maandag potgroente, 
dinsdags, donderdags en vrijdags staat 
er verse groente met aardappelen en 

vlees op het menu, woensdags is het 
tijd voor pasta, zaterdags kiezen we uit 
nasi, bami, patat of pannenkoeken en 
zondags eten we steevast soep met 
stokbrood. Dat luistert best nauw. Als 
we bijvoorbeeld op dinsdag ineens 
soep eten, raken sommige bewoners 
daarvan in de war. Soep is voor de 
zondag, zondag is een bijzon-
dere dag en daar horen dus ook 
koek en chips bij. Je moet echt 
goed duidelijk maken waarom 
je afwijkt van het normale menu. 
Iemand die jarig is, mag altijd kie-
zen wat we eten. Dat accepteert 
iedereen, want een verjaardag is 
een feestdag.”

Dankbaar werk
Kristien geniet van het koken 
voor haar ‘gasten’. “Het is leuk en 
dankbaar werk. De bewoners komen 
best vaak naar me toe om te zeggen 

Na een dag vol 

activiteiten op de 

dagbesteding, is de 

maaltijd op Kroonheim 

een dagelijks rustpunt. 

Kristien van Elst (23) is kok 

van woongroep Kwikstaart, 

waar ze dagelijks het 

avondeten bereidt voor 

de zes bewoners en hun 

begeleiders. “Heel leuk 

werk. Eigenlijk is het net 

koken voor een 

groot gezin.”

Winterse kost
“Het is bij de Kwikstaart net een res taurant”

• “Hanna houdt van lekker eten; 
daarom helpt ze ook zo graag.”
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Tekst: André Bijl

dat het lekker was. 
Ik maak zelf het 
liefst schotels. Dat 
vergt veel tijd, maar 
is erg leuk om te 
doen. De voorkeur 
van de bewoners? 
Vooral patat, denk 
ik. Met hun ver-
jaardag mogen ze 
kiezen wat we eten 
en ook op andere 
momenten geven 
ze aan wat ze lekker 
vinden en wat niet. 
Dan komen ze naar 
me toe en vragen 
of het niet eens tijd 
wordt voor stamp-
pot rauwe andijvie. 
Ze mogen zeg-
gen wat ze lekker 

vinden, maar ze krijgen niet altijd hun 
zin, hoor. Anders is het hek van de dam”, 
lacht Kristien. 

Hulp van Herman
Bij het koken en tafel dekken krijgt 
ze regelmatig hulp van de bewoners. 
Bijvoorbeeld van Herman Huisjes (25) 

die net klaar is met zijn werk op de 
activiteitenboerderij en in de keuken 
even poolshoogte komt nemen. Op 
zondag fungeert Herman als kok 
en bakt hij de eieren, terwijl hij op 
andere dagen de tafel dekt en afruimt. 
“Hij is onze klusjesman”, zegt woon-
begeleider Annelies. “Hij werkt echt 
supersnel!” Hermans lievelingskostje 
is pannenkoeken. “En sla vind ik ook 
lekker. Ik lust bijna alles. Zelfs champig-
nonsoep met echte champignons. Dat 
heb ik hier leren eten. De boerenkool 
van vandaag vind ik ook prima. Wat ik 
niet lust? Spruitjes, die zijn echt niet 
lekker.”

Vaste klant in de keuken
Ook Hanna Beens is vaste klant in de 
keuken. Overdag schilt ze de aardap-
pels en maakt ze de groente schoon, 
in de namiddag helpt ze Kristien. “We 
nemen elke morgen het menu door, 
dan weet ze vast wat ze moet doen”, 
vertelt de kok. Hanna drukt zich moei-
lijk uit, maar Annelies kent haar op 
haar duimpje. “Hanna houdt van lekker 
eten; daarom helpt ze ook zo graag. 
Maar: ze snoept nooit uit de pan en let 
erop dat anderen dat ook niet doen. 
Als Kristien soms proeft of iets goed op 
smaak is, vindt ze dat maar niets. Het 
liefst eet ze patat. Want dat betekent 

meestal dat er iemand jarig is. En daar 
hoort dan ook weer taart bij.”

Spekjes
Het is inmiddels een uur of vijf. De pit-
tige geur van gebakken spek drijft van 
de keuken de huiskamer in. Bewoner Ad 
geniet intussen van zijn koffie en bladert 
in zijn map. In de keuken wordt hard 
gewerkt. Herman tilt de deksels op en 
kijkt tevreden in de pannen: “Dat ruikt 
goed.” Hanna roert in de pan met spek-
kies en vraagt of er geen eitje bij moet. 
“Vandaag niet”, zegt Kristien. “Let op je 
spek hoor, dat het niet aanbrandt.”

Annelies steekt haar hoofd om de deur. 
“Wat wordt hier hard gewerkt”, zegt ze 
goedkeurend en steekt zelf ook de han-
den uit de mouwen. Vele handen maken 
licht werk, zodat even later Ad begint 
met het dekken van de tafel. “Kijk eens: 
netjes, hè?”, zegt hij tevreden. Minder blij 
wordt hij als de mosterd op tafel komt. 
“Oké. Ik zeg: foute boel.” Als Ad alle gla-
zen vol met water heeft geschonken en 
dreigt ook wat bij Annelies in haar nek te 
gieten, is het tijd om aan tafel te gaan.
Na het gebed worden de borden vol-
geschept. “Wat ziet het er lekker uit! Het 
is hier net een restaurant”, glundert één 
van de bewoners. “Dank je wel hoor”, 
lacht Kristien. “Eet smakelijk allemaal!”

“Het is bij de Kwikstaart net een res taurant”

• “Eet smakelijk 
allemaal!”.

• Kristien: “Het is leuk en dankbaar werk. De bewoners ko-
men best vaak naar me toe om te zeggen dat het lekker was.”

• Herman: “Ik lust bijna alles. Zelfs champignonsoep met 
echte champignons. Alleen spruitjes zijn niet lekker.” 27
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DE MANTELIENGE EN ZUIDERHEIM Tekst: N.B. van Stam, regiomanager

Reeds een aantal jaren is de toekomst 
van De Mantelienge binnen Adullam 
onderwerp van gesprek. Om ons heen 
zien we dat steeds meer logeerhuizen 
noodgedwongen hun deuren moe-
ten sluiten omdat het - voor dit soort 
kleinschalige voorzieningen - niet meer 
mogelijk is om het huishoudboekje 
‘gezond’ te houden.
We hebben hiermee binnen Adullam 
geworsteld omdat we merken dat er 
binnen de achterban behoefte is aan 
het aanbod van logeren. We willen 
graag inspelen op deze behoefte, 
maar hebben ook de verantwoordelijk-
heid om goed met de middelen om 
te gaan. Om die reden is besloten De 
Mantelienge samen te voegen met de 
nieuwbouw van Zuiderheim.

Noodzaak voor samenvoegen
We begrijpen heel goed dat bij een 
dergelijk besluit vele vragen overblijven. 
Immers, 22 jaar is een hele periode! 

De belangrijkste argumenten voor de 
samenvoeging willen we hieronder 
noemen:
• De huisvesting is verouderd waar-

door een investering nodig is om te 
voldoen aan de eisen van de tijd. Zo 
moet een aantal logés hun slaap-
kamer delen met andere logés, zijn 
er geen tilliften in alle slaapkamers, 
terwijl het aantal rolstoel-gebonden 
logés toeneemt. De slaapdienst 
gebruikt de kantoorruimte om te 
slapen, terwijl ook de kopieermachine 
hier staat opgesteld.

• Bij het gereedkomen van de nieuw-
bouw van Zuiderheim zal een aantal 
logés, dat nu frequent logeert, defi-
nitief op Zuiderheim komen wonen, 
waardoor minder gebruik gemaakt zal 
worden van het logeren.

• Door de bezuinigingen in de zorg  
 is de verwachting dat minder 
 mensen een indicatie zullen 
 krijgen voor het logeren.

Het zijn onder meer 
deze argumenten 
waarom Adullam 
heeft moeten 
besluiten De 
Mantelienge samen 
te voegen met de 
nieuwbouw van 
Zuiderheim.

Nieuwbouw 
Zuiderheim
Door het logeren 
te integreren in 
de nieuwbouw 
van Zuiderheim 
kan een goede 
logeermogelijkheid 

gecreëerd worden met alle faciliteiten 
die nodig zijn en die ook toekomstbe-
stendig is. De verwachting is dat de 
nieuwbouw van Zuiderheim D.V. medio 
2015 zal starten. Tot de ingebruikname 
van de nieuwbouw zal logeren op De 
Mantelienge mogelijk blijven.

Zeer betrokken achterban
Adullam zal dit gewaardeerde logeer-
huis gaan missen. Wat we ook gaan 
missen is de zeer betrokken lokale 
achterban. We denken aan de inzet 
van de vele vrijwilligers en van het 
comité, maar we denken natuur-
lijk ook aan de kerkenraad van de 
Hersteld Hervormde Gemeente te 
Ouddorp. De directe betrokkenheid is 
iets waarvoor Adullam zeer dankbaar 
is. Toch hopen we dat deze betrok-
kenheid, ook al is het op een andere 
manier, mag blijven. Het mooie werk 
van Adullam gaat door en kan niet 
zonder deze vrijwilligers.

Samenvoeging De Mantelienge en Zuiderheim

Al vanaf 1992 wordt met 

veel plezier gelogeerd 

op De Mantelienge. Het 

is daarom met pijn in het 

hart dat Adullam deze 

locatie gaat samenvoegen 

met de nieuwbouw van 

Zuiderheim.
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H
Adullam Schutse Begeleiding Methodiek 1 2 3

De één vindt iets nieuws ‘leuk’, de ander 
‘spannend’ en weer een ander houdt het 
liefst vast aan hoe het nu gaat. Het invoe-
ren van een nieuwe methode betekent 
een verandering ten opzichte van de 
bestaande situatie. Tijdens een studiedag 
voor medewerkers van De Schutse en 
Adullam op 19 november jl. is de ASBM-
methodiek geïntroduceerd.

‘Samen 100’ werkt!
Een onderdeel van de methodiek is 
‘samen 100’: de zorgvrager doet zelf, wat 
hij zelf kan; de groepsbegeleider vult aan 
waar hulp nodig is. Samen maak je het 
compleet. Samen maak je 100 procent. 
Dit is niet alleen in de begeleiding van 
toepassing; ook als team moet je samen 
100 zijn. En als team moet je elkaar goed 
kennen, maar ook vertrouwen in elkaar 
hebben om samen 100 te kunnen zijn. 
Samen 100 klinkt simpel, maar is niet 
altijd makkelijk. We doen het dagelijks, 
maar als je bewust gaat kijken, heeft het 

wel voorbereiding nodig. Heb je de juiste 
dialoog met je collega? Weet je waarin je 
aan kunt vullen om samen 100 te halen? 
En heb je genoeg, maar ook de juiste 
informatie voor de begeleiding die je 
moet bieden? Bewustwording hiervan is 
belangrijk. Iedereen werkt mee om 100 
te halen.

Het topje van de ijsberg
Een gedeelte van de ijsberg steekt fier 
boven het water uit. Dit wordt ver-
geleken met het gedrag dat iemand 
vertoond. Dus: wat zichtbaar is. Onder 
de waterspiegel is ook veel te zien, en 
de kunst is om daar niet aan voorbij te 
gaan. Als groepsbegeleiding kun je met 
een zorgvrager in een negatieve cirkel 
komen, dat het probleemgedrag alleen 
maar verergert. Je lost het probleem 
niet in de wortel op door alleen het 

Anders kijken, an ders denken, anders doen
Op weg naar ‘samen 100’

Herstel van het gewone 

leven, onvoorwaardelijke 

ondersteuningsrelatie, 

competentiegericht 

werken, samen 100… 

ASBM. In het vorige 

Adullam-contact werd de 

inhoud hiervan uitgelegd. 

Tijd om nu eens te kijken 

wat medewerkers van 

Adullam ermee kunnen in 

het dagelijks begeleiden 

van bewoners, deelnemers 

en logés.
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probleemgedrag te verminderen. Je 
moet kijken waar het probleemgedrag 
vandaan komt. Wilna Bakker: “Het is 
interessant om anders te kijken naar 
gedrag. Op de studiedag deden we 
dit heel praktisch door naar aanleiding 
van een casus samen te bespreken 
hoe het werkt in de praktijk.”
In het voorbeeld van de ijsberg komt 
naar voren dat een andere manier van 
kijken veel kan bewerkstelligen. Als 
team moeten we kijken hoe het beter 
kan, maar vooral ook: hoe het anders 
kan. Welk probleemgedrag iemand ook 
vertoont. Jij bent er altijd voor hem. 
Onvoorwaardelijk. In de training waarin 
medewerkers zich de theorie van ASBM 
eigen gaan maken, moeten zij anders 
leren denken en anders leren doen. De 
vraag komt misschien naar boven: doen 
wij het nu dan niet goed? Natuurlijk zijn 
er veel dingen die goed gaan. En wij her-
kennen onszelf in ASBM omdat het goed 
past bij onze waarden en normen. Maar 
met ASBM zullen we met meer diepgang 
naar onze zorgvragers leren kijken. En er 
niet vanuit gaan dat wij dingen wel kun-
nen omdat het dicht bij onze waarden en 
normen ligt. We moeten met elkaar naar 
de kern en ons steeds kritisch afvragen 
of de dingen die wij (laten) doen, passen 
in de ASBM-methodiek en bijdragen aan 
herstel van het gewone leven.

Leren aansluiten
Het is belangrijk om goed aan te kunnen 
sluiten bij de zorgvragers en daarvoor zijn 
een aantal vaardigheden ofwel compe-
tenties van belang. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: doorzettingsvermogen, lef, 
zelfreflectie en creativiteit. Linda van de 
Pol: “Ik heb vooral gezien welke com-
petenties nodig zijn om met ASBM te 
werken. En voor mezelf heb ik bedacht in 

welke competenties ik nog kan ontwik-
kelen.” In één dag kun je niet de hele 
methode jezelf eigen maken. Maar veel 
medewerkers zijn enthousiast gemaakt 
en zien uit naar de vervolgtrainingen.

3, 2, 1: start!
Het is een mooie methodiek, die echt 
aansluit bij de praktijk. Medewerkers 
staan in de startblokken om met ASBM 
aan de slag te gaan. Al blijft ook nu nog 
de vraag overeind, hoe je het precies 
kunt toepassen in bijvoorbeeld een 
vastgelopen situatie. Het is niet een 
kwestie van: een knop indrukken en 
het is opgelost. Het vraagt lef, het kost 
energie en doorzettingsvermogen van 
medewerkers, maar ook van ouders en 
alle andere mensen 
die om de bewoner, 
deelnemer of logé 
heen staan. Ruben 
Sinnakili: “Deze 
methodiek kan voor 
iedere bewoner, 
deelnemer of logé 
waardevol zijn.” 
Daarom moeten 
we er samen voor 
gaan. En weer 
geldt: samen 100. 
En dat principe 

hoeft niet vandaag iedereen onder de 
knie te hebben. Maar we moeten wel 
vandaag beginnen!

Tekst: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

Anders kijken, an ders denken, anders doen

“Mooi dat de methodiek 

nu duidelijk in kaart is 

gebracht. Dat geeft ook 

duidelijkheid aan begelei-

ders. Ook de link naar de 

identiteit was kernachtig; 

dit had ik nog niet op deze 

manier gehoord”

In een driedelige serie nemen we u mee bij de invoe-
ring van ASBM. In de eerste aflevering heeft u alles 
kunnen lezen over het proces en de inhoud van ASBM. 
In deze aflevering leest u over de tweejaarlijkse stu-
diedag. Medewerkers maakten kennis met de nieuwe 
methodiek. In de laatste aflevering nemen we u mee 
naar instelling Zuiderheim, waar inmiddels ervaringen 
zijn opgedaan met deze methode.

Drieluik over ASBM 1 2 3

Anders kijken, anders denken:
wat zie je boven water (gedrag), wat 

zie je onder water (wie is de cliënt)?

Anders doen: als geheel team 

werken aan een onvoorwaardelijke 

ondersteuningsrelatie met de cliënt 

 herstel van het gewone leven

31



EINDEJAARSVERHAAL

Tom woont dicht bij de kerk. Een hoek om 

en nog een hoek om. Dat is fijn, omdat hij 

altijd de koster in de kerk mag helpen. Hij 

vindt dat lang niet zo moeilijk als som-

metjes en taallesjes maken. En toch heel belangrijk, 

want de kerk is het huis van de Heere!

Tom rent een hoek om en weer een hoek om. 

“Ha, Tom. Blij dat je komt!”, zegt de koster met een 

knipoog.

Tom kijkt als de koster het psalmbord klaarmaakt. 

Dat is een heel precies werkje. Zelf mag hij ook werk-

jes doen. Het mooiste is als hij een glas water op de 

preekstoel mag zetten. Heel voorzichtig natuurlijk. 

Want een preekstoel is heel belangrijk. Daar staat de 

dominee op als hij gaat preken. Of een ouderling als 

hij een preek gaat voorlezen.

Als Tom het glas water neerzet, blijft hij even op de 

preekstoel staan. Vlak voor de grote Statenbijbel. 

Die is echt mooi en groot! De preekstoel is hoog. De 

dominee kan zo alle mensen en kinderen goed zien. 

Hij ziet of de mensen en kinderen goed luisteren. En 

of ze allemaal goed meezingen. Tom vindt sommige 

woorden in de preek moeilijk, maar papa zegt vaak: 

‘De Heere heeft maar één woord nodig om voor altijd 

in je hart te leggen, Tom. Vraag maar veel om een 

nieuw hart!’

Vandaag gaat Tom, net als anders, naar de kerk om te 

helpen. Een hoek om en weer een hoek om. Er is iets 

bijzonders. Er is een nieuwe koster. De andere koster is 

te oud geworden om koster te zijn. De nieuwe koster 

is jong. Hij doet alles heel goed en heel vlug. Maar… 

de nieuwe koster kent Tom niet. 

“Dag nieuwe koster, ik kom u helpen”, zegt Tom. De 

koster kijkt hem eens aan. “Zo! Maar ik kan geen kleine 

jongens gebruiken in de kerk.”

“Ik ben niet klein en ik heb altijd de oude koster gehol-

pen”, zegt Tom. “Dat begrijp ik”, zegt de nieuwe koster. 

“Dat was fijn voor de oude koster dat jij hem hielp. 

Maar ik ben nog jong en ik doe liever alles zelf. Ga jij 

maar lekker spelen, hoor.”

Tom gaat meteen naar huis. “Wat ben je vroeg?”, zegt 

mama. “Hoefde je niet te helpen?”

“Nee”, zegt Tom boos. “De nieuwe koster is niet mijn 

vriend. Ik hou alleen van de oude koster.” Hij pakt zijn 

skelter uit de schuur en gaat skelteren. Keihard. Van 

boosheid. 

Kerstfeest komt dichterbij. Dat zijn bijzondere dagen. 

Mama heeft het uitgelegd. Eerste Kerstdag en Tweede 

Kerstdag. Wel drie keer mogen ze dan naar de kerk om 

over het wonder van Kerstfeest te horen. En… er is 

ook nog een extra middag voor de kinderen in de zaal 

Een 
glas 
water
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Door M.H. Karels-Meeuse

van de kerk. De dominee zal over de geboorte van de 

Heere Jezus vertellen en daarna vertelt de meester 

een kerstverhaal. Ook krijgen alle kinderen een boek 

en een zak snoep. “We gaan heel vroeg, Tom, dan kun-

nen we vooraan zitten”, zegt mama. 

Zo gebeurt het. Er zijn nog geen andere mensen. 

Alleen de koster loopt heen en weer. Hij zet de stoelen 

recht. Hij zet twee glazen water klaar. Eén voor de 

dominee en één voor de meester. Werkjes die Tom 

altijd mocht doen! In de zaal is geen preekstoel. De 

glazen staan gewoon op tafel bij een soort hoog 

tafeltje. “Dat is een lessenaar”, zegt mama. “Die wordt 

ook gebruikt voor de catechisatie.” Lessenaar en cate-

chisatie. Moeilijke woorden, hoor. Tom houdt niet van 

moeilijke woorden. Hij kijkt naar de glazen water. Zijn 

mond is een streep.

Mama maakt een praatje met de koster. Ze kijkt niet 

naar Tom. De koster kijkt ook niet naar hem. Opeens 

krijgt Tom een plan. Hij loopt naar de tafel en pakt de 

glazen water. Dan loopt hij ermee naar de keuken. 

Tjoep, hij giet ze leeg en zet ze op het aanrecht. Dan 

loop hij weer naar binnen en gaat naast mama zit-

ten. Net of er niks is gebeurd. Er komen steeds meer 

mensen met kinderen. Allemaal met blijde gezichten. 

En Tom? Zijn mond is niet meer een streep, maar zijn 

wangen zijn rood.

De dominee staat achter de tafel met de lessenaar. Na 

het zingen vertelt hij de kerstgeschiedenis. Over Jozef 

en Maria en de Heere Jezus, voor Wie geen plaats in 

de herberg was. In de donkere nacht werd Hij gebo-

ren en in een kribbe, een voederbak, neergelegd. Zo 

wil de Heere Jezus ook nu nog wonen in donkere, 

boze harten van ouderen, jongeren en kinderen.” Tom 

wipt op zijn stoel. Hij weet wel dat hij ook een boos 

hart heeft. Vooral als hij naar de koster kijkt.

De dominee wil onder het vertellen een slokje water 

drinken. Hij zoekt het glas, maar er is geen glas water! 

Tom krijgt een kleur. De nieuwe koster krijgt ook een 

kleur. “Daar begrijp ik niets van; ik heb twee glazen 

water neergezet”, mompelt hij en hij loopt vlug naar 

de keuken om water te halen. Een glas voor de domi-

nee en één voor de meester. 

De middag is vlug voorbij. Alle kinderen krijgen een 

boek en een zak snoep. Tom ook. Hij trekt vlug zijn jas 

aan. “Mam, gaan we naar huis? Ik wil vroeg naar bed.” 

Mama kijkt verbaasd. Tom die vroeg naar bed wil, dat 

is vreemd. “Ben je ziek geworden?”, vraagt ze onder-

weg. Dan komen er zomaar tranen. “Nee, maar het 

glas water… de dominee… en ik hou toch niet van de 

nieuwe koster.” Dan vertelt Tom alles.

Mama knijpt in zijn hand. “Dat was een vreemde grap 

van jou, Tom. Een heel vreemde grap. Maar ik weet 

iets. Morgen ga ik naar de koster toe. Ik wil graag dat 

jullie goede vrienden worden.”

Zo gebeurt het. En dan komt er een telefoontje voor 

Tom.

Elke keer gaat Tom weer naar de kerk toe. Een hoek 

om en weer een hoek om. Nu mag hij ook de nieuwe 

koster helpen! En weet je wat Tom zijn belangrijkste 

werkje is? Een glas water neerzetten op de preekstoel!

“De nieuwe koster 

is niet mijn vriend. 

Ik hou alleen van de 

oude koster.”
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Puzzel
Hallo jongens en meisjes, 

Het wordt al kouder buiten, ’s avonds is het vroeg 
donker, overdag kun je niet altijd naar buiten 
omdat het regent of te koud is en het is bijna kerst-
vakantie. Dat is een omschrijving van de maand 
december, wat we ook wel ‘de donkere dagen 
voor Kerst’ noemen. Als je zoveel in huis bent, heb 
je vast een keer tijd om de puzzel hieronder te 
maken. Pak je Bijbel erbij en zoek maar eens op wie 
de vader is van de mannen hieronder. Misschien 
weet je ook wel antwoorden uit je hoofd. Trek een 
lijn naar de vader die erbij hoort en schrijf onder de 
puzzel welke letter bij het cijfer hoort. Doe je best; 
ik ben benieuwd wie het helemaal goed heeft! 
Stuur de puzzel vóór D.V. 20 januari a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

1 3 52 4 6 8 107 9 11 1312 14 15 1716 18 2019

1. Machlon   V.   Zebedéüs

2. David   S.   Jakob

3. Petrus   O.  David

4. Jakob   O.  Elkana 

5. Mozes   N.  Hizkía

6. Johannes de Doper   N.  Noach

7. Simson   E.   Isaï

8. Saul   R.   Izak

9. Abel   J.    Zacharias

10. Jozef    D.   Aäron

11. Jónathan   H.  Elimélech

12. Sálomo   O.  Abraham

13. Samuël   E.   Jonas

14. Jafeth    G.  Boaz

15. Jakobus   E.   Manóach

16. Jozua   E.   Amram

17. Manasse   Z.   Saul

18. Obed   U.   Adam

19. Izak   Z.   Kis

20. Eleázar   A.   Nun

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Wilco Bloemhof 

uit Rouveen (4 jaar)

Lydia Aarnoudse 

uit Stavenisse (5 jaar)

Laura van Berkum 

uit Elst (U) (7 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd!
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Alex doet zijn sjaal om en 
zijn wanten aan. Het was een 
drukke dag, want ze hebben een 
sneeuwpop gemaakt op school. 
Hij trekt de slee achter zich aan 
op weg naar huis. Wat zouden ze 
eten? Het enige wat hij hoopt, is 
dat ze géén erwtensoep eten.

Met koude tenen loopt hij de drie 
straten door. Het was echt een 
prachtige sneeuwpop, denkt hij. De 
juf had van die grappige knopen 
boven de wortel geduwd, en toen 
keek de sneeuwpop hem opeens 
aan. Grappig hoor!

Zo, nog één straat door en hij is er. 
Als hij achterom loopt, ziet hij zijn 
moeder bij het aanrecht staan. Hij 
brengt de slee in het schuurtje, ach-
terin de tuin. Hij past precies onder 
de stapel tuinstoelen die tegen de 
achterkant staat. Dan gaat Alex naar 
binnen, trekt zijn laarzen uit op de 
mat, legt zijn wanten op de verwar-
ming, hangt zijn jas en sjaal op en 
loopt verder.

“Dag lieverd”, zegt zijn moeder. 
“Koud hè?”
“Alleen mijn tenen”, zegt Alex. “Wat 
eten we?”
Zijn moeder draait zich heel lang-
zaam naar hem toe en kijkt hem 
aan met een blik die precies tussen 
grappig en ernstig in zit. O help, ze 
wil hem iets leren met deze manier 
van kijken. Ze wil hem duidelijk 
maken dat hij geen keus heeft, of 
dat ze nog veel voorrechten heb-
ben, of dat er miljoenen mensen zijn 

die honger lijden. Ze blijft hem maar 
aankijken. “Erwtensoep”, zegt ze ten 
slotte.
“Dat doet u gewoon expres”, zegt 
hij kwaad. “Omdat ik het niet lust. 
Gemeen is dat!”
Hij durft haar nu even niet aan te kij-
ken, want hij weet heel goed dat het 
brutaal is wat hij daar zegt. Eindelijk 
zoekt hij toch weer zijn moeders 
ogen op en ziet hij dat ze niet meer 
guitig, maar ook niet meer ernstig 

kijkt. Haar blik is nu… eh... neutraal. 
Net of het niets meer uitmaakt 
wat hij zegt. Alsof hij geen enkele 
invloed op zijn moeder heeft.
“U wist het toch”, gaat hij verder. Hij 
weet heus wel dat zijn vader, André 
en Fiona het heerlijk vinden. En zijn 
moeder zelf ook. Maar toch kan hij 
het niet laten om te mopperen.
“Nu dek ik de tafel ook niet”, zegt hij 
ten slotte kwaad. Waarom reageert 
zijn moeder nu niet meer? Dit is zo 
lastig. Waarom bestaat dat dikke 
groene spul ook? Hij gaat naar de 
kamer en kijkt zwijgend toe hoe zijn 
moeder de tafel dekt. Zijn hart bonst 
schuldig. Dit mag natuurlijk niet. 
Helemaal fout.

Als ze aan tafel zitten, schept zijn 
moeder alle borden vol. Zijn vader 
vraagt eerbiedig om een zegen. Dan 
beginnen André en Fiona gretig te 
eten.
“Eet eens normaal, joh”, zegt Alex 
tegen André. Het lijkt net of André 
hem wil laten merken dat hij het 
extra lekker vindt.
“Nu is het afgelopen”, zegt zijn moe-
der opeens. “Jij krijgt patat.”
Alex kijkt verrast op. Hij voelt een 

brede glimlach over zijn gezicht glij-
den. Wat krijgen we nou, denkt hij.
“Onder één voorwaarde,” bromt zijn 
vader die zijn moeder aankijkt, “hij 
krijgt enkel en alleen winterse patat.”
“Dat is precies wat ik ook dacht”, 
reageert moeder terwijl ze naar de 
keuken loopt.
Alex hoort de koelkastdeur open-
gaan. Gelijk daarna hoort hij de klik 
van het deurtje van het vriesvak. 
Zijn moeder pakt een schaaltje, hij 
hoort wat gekletter en even later zet 
ze een schaaltje ijskoude, bevroren 
patatjes voor hem neer. Alex staart 
er even naar. Dan pakt hij een 
patatje en legt hem in de soep. Hij 
moet wel een beetje lachen.

VerhaalTekst: Maarten Brand

Winterse kost
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Herinneringen

Mijn naam is Anita de Vroed en ‘k ben geboren 1974 in Workum.
En woon in Staphorst, op Lindenheim woon ‘k nu 4 en half jaar.

‘k Ga 20 jaar naar Horstheim/Druivenstein.
Eén keer in de week ga ‘k naar school, 
wat ‘k erg leuk vind.
Op één van de foto’s sta ‘k met een 
neefje, dat vond ‘k altijd erg leuk.
Zo vaak zag ‘k ze niet. Mijn zussen wonen 
ver weg, dus buurten was er niet bij.

‘k Houd van muziek en speel dan met panfluit met de cd mee.
O ja zeg, dat zal ‘k bijna vergeten! Weet je wat ‘k ook erg leuk vind?
Heerlijk creatief bezig zijn, met een muziekje op de achtergrond.

Een hartelijke groet van Anita

Ik ben Leendert Jan van der 
Veen. Ik woon op Muiderheim 
in Genemuiden. Op deze 
foto werd ik 6 jaar. Toen 
had ik een mooie taart 
met 6 kaarsen erop, die 
ik mocht uitblazen. Ik 
vind het altijd heel leuk 
om jarig te zijn. Ik ben 
nu 4 september 16 
geworden. En ik mocht 
zelf kiezen wat ik wilde 

eten. Toen heb ik aardappelkrokketjes met 
witlof en een speklapje gekozen, want daar 
hou ik van. Ook vind ik het leuk om cadeaus 

en visite te krijgen. Ik vind het geweldig om met 
kinderen te spelen; dan ga ik lekker stoeien met ze 

of op de skelter rondjes rijden rond Muiderheim. 
Straks ga ik ook 
nog verhuizen 
naar het nieuwe 
Muiderheim; daar 
heb ik heel veel 
zin in. Dan krijg ik 
mooi een nieuwe 

kamer!

Hartelijke groetjes 
van Leendert Jan

Een mooie taart met 6 kaarsen 

Panfluit spelen is mijn hobby

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

Dit is de laatste aflevering van de rubriek Herinneringen. Hiervoor in de plaats komt een serie over de hobby’s van onze 
zorgvragers. Een eerste, uitgebreide aflevering hiervan vindt u vanaf pagina 4 van dit blad.
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D.V. DINSDAG 30 DECEMBER

Stichting Adullam-comité Puttershoek; 
winterfair; van 14.30 tot 19.30 
uur; Waardheim, Groeneweg 10, 
Puttershoek; tevens ‘Restaurant 
Waardheim’; driegangendiner; mede 
geserveerd door de deelnemers van 
Waardheim; meer informatie via www.
opendagwaardheim.nl of via Suzanne 
den Breejen, tel. 0186 62 55 74.

D.V. VRIJDAG 27 FEBRUARI

Comité Vriezenveen e.o.; psalmzang-
avond met bovenstem o.l.v. van ds. 
W.J. Teunissen; aanvang 19.30 uur, 
kerkgebouw Beth-el, Almeloseweg te 
Vriezenveen. 

D.V. VRIJDAG 6 MAART

Dameskrans Avondvlijt; verkoping; van 
15.00 tot 21.00 uur; bij Koster Special 

Gifts, Achterbergsestraatweg 180 te 
Achterberg.

D.V. ZATERDAG 14 MAART

Comité Rijssen; voorjaarsverkoping; 
van 9.00 tot 12.30 uur; in de Jacobus 
Fruytier Scholengemeenschap, De 
Stroekeld 142 te Rijssen. 

Begin september waren 
we met de Werkgroep 
Fondsenwerving op één 

van de locaties om met elkaar 
plannen te maken voor 2015. 
Daar hoorde ook een rondlei-
ding bij, om de Werkgroepleden 
meer kennis te laten maken 
met de doelgroep waarvoor de 
fondsenwervende activiteiten 
gedaan worden. Tussen de 
middag mochten we op een 
groep mee-eten. Eén van de 
deelnemers had al van tevoren 
aangegeven dat hij wel een 
gebed wilde doen. Toen we 
allemaal aan tafel zaten, ging hij 
staan. Staande bad hij eerbiedig 
het ‘Onze Vader’.
Aan het einde van de dag gin-
gen we samen met een groep 
enkele psalmen zingen. Iedere 
bewoner mocht een psalm 
opgeven. Maar niet iedereen 
kan lezen of praten. De begelei-
ders hebben hiervoor mappen 
gemaakt met plaatjes zodat de 
bewoners zelf kunnen aangeven 

welke psalm ze willen zingen (bv. 
een plaatje van een hert voor 
psalm 42:1). Een andere jonge-
man die niet kan praten, maakt 
het geluid van een hinnikend 
paard; hiermee wordt psalm 32:5 
bedoeld. Bijzonder om zo’n dag 
mee te maken; om echt in de 
praktijk te ervaren wat het is om 
identiteitsgebonden gehandi-
captenzorg te verlenen.
Eenieder die Adullam gesteund 
heeft in 2014, op welke manier 
dan ook, hartelijk dank daarvoor! 
Ik wens u toe wat we zingen in 
de laatste twee regels van psalm 
32:5:
Maar wie op Hem vertrouwt, op 
Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn 
weldadigheên.

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

Identiteitsgebonden 
zorg 

Heerlijke poffertjes

Veenendaalse verkoopsters

Marjolein Landwaart heeft in de vakantie voor haar 
familie en buren een poffertjesbuffet georganiseerd. 
Ze kwam op het idee om een kleine (vrijwillige) 
bijdrage te vragen en die dan te bestemmen voor de 
gehandicapte 
medemens 
en het werk 
van Adullam. 
Dit mooie 
initiatief 
heeft € 40,- 
opgebracht; 
hartelijk dank, 
Marjolein!

Iedere herfst-
vakantie gaan 
Mathilde en 
Albertine Verbeek 
uit Veenendaal op 
pad om kaarten 
te verkopen voor 
Adullam. Bij elkaar 
hebben zij voor 
€250,- verkocht! 
Meiden, bedankt 
voor jullie inzet!

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

Steun
   Adullam
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Op zaterdag 13 september jl. vond 
de jaarlijkse actiemarkt weer plaats. 
In tegenstelling tot vorig jaar was 
het prachtig weer! Veel bezoekers 
bezochten de kramen en ook voor 
de kinderen was er genoeg te doen, 
zoals knutselen, roofvogels vasthou-
den, sjoelen of een echte minigraver 
bedienen. Dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers kunnen we terugkijken 
op een geslaagde dag! Aan het eind 
van de dag bleek een netto-opbrengst 
van ruim € 18.000,- te zijn opgebracht. Het 

comité kijkt daarom met dankbaarheid 
terug op deze dag.

Comité Bergambacht wil eenieder bedanken 
die heeft bijgedragen aan de mooie ver-
koopopbrengst van € 11.900,-. We kunnen 
terugzien op een goede en gezellige dag!

Met ingang van het 
nieuwe jaar veran-
dert Adullam de 

communicatie rondom de 
giftenbesteding. Tot op heden 
informeerden we u achteraf 
over de wijze waarop Adullam 
de ontvangen gelden besteedt. 
Vanuit de achterban is regel-
matig de vraag gesteld: ‘Kan 
Adullam niet vooraf aangeven 
wat er met de opbrengst van 
een bepaalde actie gaat gebeu-
ren?’ In het volgende Adullam-
contact kunt u een overzicht 
verwachten van de benoemde 
projecten voor 2015, waarmee 
u vooraf weet waarvoor de 
gelden ingezameld worden. 
We verwachten hiermee de 
betrokkenheid bij het werk van 
Adullam verder te vergroten, 
tegemoet te komen aan een 
wens van donateurs en nog 
meer openheid te geven over 
de geldbesteding. 

Projectmatig
werven

Geslaagde actiemarkt Hardinxveld-Giessendam

Gezelligheid in 
Bergambacht 

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 maartnummer: 
uiterlijk D.V. 31 januari a.s. 

Via comité Gouda zijn weer heel wat 
DE-zegels bij elkaar gespaard. Dit 
jaar hebben ze daarmee onze loca-
ties Veldheim (KDC) en Muiderheim 
(nieuwbouw) verblijd met gloednieuwe 
DE-koffiezetapparaten! Heel hartelijk 
bedankt hiervoor!

Comité Gouda: 
bedankt!

Daar het ons onmogelijk is om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor de wensen, 
telefoontjes, vele kaarten (meer dan 300), 
cadeaus, bloemen en de vele Adullam-
knutselwerkjes uit het hele land, langs 
deze weg onze hartelijke dank! Beert en 
Wijmie Akster (comité Doornspijk).In het voorjaar van 2014 werd door comité 

Rijssen een fietstocht georganiseerd die 
gehouden zou worden op 5 juli jl. Een route 
van 25 en 35 km in de mooie omgeving van 
Rijssen en Enter. Helaas viel deze fietstocht let-
terlijk en figuurlijk in het water: veel regen op 
deze dag en daardoor weinig belangstelling. 
Er werd besloten om dezelfde route nog eens 
te rijden, maar dan later in het jaar.
Op 27 september jl. was het zover. Een 
prachtige dag, goed fietsweer, een goede 
opkomst, enthousiasme: alle ingrediënten 
waren aanwezig. We kunnen terugzien op een 
goede fietsmiddag!

Verslag twee fietstochten in Rijssen

25 jaar getrouwd!
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Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

 Servicepunt PostNL

• Geneesmiddelen
• Homeopathische geneesmiddelen
• Fytotherapeutische geneesmiddelen
• Vitamines en Voedingssupplementen
• Huidverzorging
• Baby verzorging
• Direkt klaar 10x15 of  15x20
• Via lab. alle maten en fun art.
• Direkt klaar, gecerti� ceerd voor 
 documenten
• Div. modellen, grote sortering
• Panty’s, Maillot’s, Kniekousen, 
 Sokken e.d.

Drogisterij art. 

Foto Kiosk  

Pasfoto

Sieraden  
Beenmode

Haarmode
Speelgoed

Woondecoratie
Div. kado art.

VRAAG NAAR ONZE VASTE KLANTENKAART!
Alle waardebonnen uit andere folders bij ons in te leveren

Rijksstraatweg 79  |  3921 AC Elst (Utr.)  |  Tel. 0318-472223



Steun
   Adullam

We kunnen terugzien op een 
mooie en zonnige dag, met veel 
ruimte voor ontmoeting en 
gezelligheid. Ook de kinderen 
hebben genoten van de klom-
penrace, het maken van een 
klompen-zeilboot of een ritje 
met de legerauto. De netto-
opbrengst was € 13.500,-. We 
zijn daar heel dankbaar voor en willen 
eenieder die hier een bijdrage aan 
geleverd heeft, hartelijk bedanken! De 

prijswinnaars van de kleurwedstrijd 
zijn: Marline Paans (5 jaar), Noa Paans (8 
jaar) en Geralda Groeneveld (11 jaar).

Op zaterdag 20 september jl. is de 
verkoping in Staphorst gehouden. 
De publieke belangstelling was groot 
en er heerste een gezellige sfeer. Een 
bijzondere attractie was een rijles met 
een tuinbouwtractor waardoor men 
een tractorrijbewijs kon behalen. Het 
comité wil iedereen bedanken die, op 
welke wijze dan ook, aan het welslagen 
van deze dag 
heeft mee-
gewerkt. Dit 
geldt in het 
bijzonder voor 
de vele vrijwil-
ligers die zich 
hiervoor heb-
ben ingezet; 

twee van hen willen 
we hierbij graag in 
het zonnetje zetten: 
in de leeftijd van 
89 en 85 jaar zijn 
deze twee dames 
nog actief voor het 
Adullam-comité! 

Op 22 juli jl. hield comité Garderen 
haar verkoopdag. Veel verkopers en 
vrijwilligers waren aanwezig om deze 
dag mogelijk te maken. Ook waren 
er vele enthousiaste jongeren om 
ons te helpen. Fijn dat jullie er waren! 
Allen hartelijk bedankt voor uw/jullie 
inzet! De opbrengst van deze dag is 
ruim € 8000,-.

Gezellige verkoopdag

in Garderen

Jaarlijkse verkoopdag 
Werkendam

Impressie verkoping StaphorstSnoepactie

In het Van Lodenstein College werd 
op zaterdag 13 september jl. de 
verkoping te Barneveld gehouden. 
Woonvoorziening Beekheim - op 
200 meter afstand van de verkoop-
locatie - hield die morgen Open 
Huis. Verschillende bewoners van 
Beekheim waren aanwezig, die de 

verkoop van producten én rondlei-
dingen verzorgden. Aan het einde 
van de dag mochten we het mooie 
bedrag van €11.500,- inclusief spon-
sorgeld noteren. Comité Barneveld 
zegt iedereen hartelijk dank die 
hieraan, op welke wijze dan ook, 
heeft meegewerkt!

Barneveld: verkoping en Open Huis Beekheim

Een schoolklas uit Hardinxveld-Giessendam 
heeft afgelopen juni weer veel snoep 
verkocht. De actie heeft netto ruim € 3.000,- 
opgebracht. Een aantal jongens ging er met 
de skelter op uit! 
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Bestellen
U kunt tot D.V. dinsdag 30 december a.s. 12.00 uur, 
telefonisch of per e-mail bestellen:
• T 0341 45 35 48 (fam. Van Driel)
• E-mail: famgbvdriel@live.nl met als onderwerp 

‘Oliebol’; vermeld ook de plaats waar u de oliebol-
len wilt ophalen of dat u ze wilt laten bezorgen en 
tevens uw telefoonnummer.

U kunt voor uw bestelling uit de volgende opties kiezen:
• ophalen in Uddel, op Kroonheim (naast het 

winkeltje);
• ophalen in Garderen, bij “de Rank”, Dorpsstraat;
• ophalen in Kootwijkerbroek, Rehobothschool 

(hoofdingang), Schoonbeekhof 53;
• ophalen in Putten, bij fam. Van Moorselaar, Van 

Pallandtstraat 7;
• thuis laten bezorgen (voor woonplaatsen 

Uddel, Garderen en Putten).

Prijzen
Oliebollen: 10 per zak: € 6,50; 
4 zakken of meer: € 6,00 per zak
Appelbeignets: 4 per verpakking: € 6,00

De oliebollen worden gebakken door bakker Schreuder 
uit Putten.

Afhalen
D.V. woensdag 31 december a.s. kunt u uw bestelling 
tussen 10.00 en 12.00 uur afhalen op de door u gekozen 
locatie. Rond dezelfde tijd worden de bestellingen 
thuisbezorgd.

Van harte aanbevolen namens comité Garderen!

Tegelijk met de winterfair 
hoopt Stichting Adullam-
comité Puttershoek de oud-en-
nieuw-bestelactie te houden: u 
kunt oliebollen en appelbeignets 
bestellen en de bestellingen afha-
len tijdens de winterfair op Waardheim 
(Groeneweg 10, Puttershoek). Voor het 
plaatsen van een bestelling (vanaf medio 
november t/m zaterdag 27 december a.s.) kunt 
u telefonisch contact opnemen met Suzanne 
den Breejen (T 0186 62 55 74) of gebruikmaken 
van het bestelformulier op de website (www.
opendagwaardheim.nl).

Kroonheim en omgeving 
Uddel, Garderen, Kootwijkerbroek en Putten. Nu met bezorgservice! (m.u.v. Kootwijkerbroek)

Oliebollen en appelbeignets 

Steun
   Adullam
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Giftenverantwoording

€ 1.200.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                   € 0 -

Eerste t/m derde 
kwartaal 2014:  

€ 652.128  

Doelstelling 2014

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

3e kwartaal 
2013

3e kwartaal 
2014

1e t/m 3e kwartaal 
2013

1e t/m 3e kwartaal 
2014

Donatiefonds - donaties € 3.949 € 2.870 € 84.994 € 39.171

Donatiefonds - giften € 6.452 € 7.009 € 119.003 € 80.763

Stichting Steun Adullam € 211.836 € 118.259 € 520.609 € 532.194

Totaal fondsenwerving € 222.237 € 128.137 € 724.606 € 652.128

Nalatenschappen € 26.281 € 0 € 300.288 € 212.574

Totaal inkomsten € 248.518 € 128.137 € 1.024.894 € 864.702

Steun
   Adullam

Kerkelijke gemeenten
Barneveld (Herv. Gem.) €500; 
Barneveld (HHG) €930,21; Barneveld 
(OGGiN) €3.641,11; Doorn (OGGiN) 
€332,40; Doorn (OGGiN) €329,55; 
Doornspijk-Nunspeet (HHG) €5; 
Ede (OGG) €3.408,52; Ederveen 
(OGGiN) €188,30; Elspeet (HHG) 
tbv tuin nieuwbouw Muiderheim 
€286,35; Emmeloord (GG) tbv 
tuin nieuwbouw Muiderheim 
€250; Garderen (HHG) €452,50; 
Garderen (HHG) €729,51; Grafhorst 
(OGGiN) tbv tuin nieuwbouw 
Muiderheim €500; ‘s-Gravendeel 
(OGGiN) €500; Harskamp (HHG) 
€330,17; IJsselmuiden (GGiNbv) 
€4.423,18; IJsselmuiden-Grafhorst 
(Herv. Gem.) €200; Kampen (GG) 
tbv tuin nieuwbouw Muiderheim 
€2.500; Kampen (OGGiN) tbv tuin 
nieuwbouw Muiderheim €498,50; 
Kinderdijk (OGGiN) €733,80; Klundert 
(OGGiN) €350,20; Lienden (OGGiN) 
€265,50; Middelburg (GGiN) 
€250; Monster (OGGiN) €116,10; 
Oldebroek (OGGiN) €371,50; Rhenen 
(OGGiN) €468,84; Rijssen (OGG) 
€225; Rijssen (OGGiN) €471,35; 
Rotterdam-IJsselmonde (GG) €200; 
Scheveningen (OGGiN) €136; 
Urk (GGiN) tbv tuin nieuwbouw 
Muiderheim €500; Utrecht (OGGiN) 
€277,80; Veenendaal (HHG) 
€820,41; Veenwouden (OGGiN) 
€137,55; Vlaardingen (GGiN) €275; 
Waddinxveen (OGGiN) €69,50; 
Waddinxveen (OGGiN) €65,70; 
Waddinxveen (OGGiN) €49,60; 
Waddinxveen-Elim (HHG) €404,31; 
Wekerom (OGGiN) €925,81.

Particulieren
€7 BD; €10 SvdE; HvP; FV; FV; FV; JvB; 
AS sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; JS sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim; €15 EvdE; 
DG; JvE; TvdW; €20 AvK; GG; €25 EM; 
DF; NN te M; TR; NM; MK; HB; MvM; 
€40 CV; €45 NN te M; €45,38 CB; CB; 
CB; €50 CvdP; GO; CdK; IE; KvM; HS; 
NN; IE; JK; CS; IE; TA sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim; LV; €100 
RvD; JdJ sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; €110 NN te M; €125 
TvW; TvW; TvW; €150 CvdW; JT; 
€200 AvW; €250 HH sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim; 
AvW sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; €300 LB; €350 LB; 
€500 AdH; GB; MS; JB; €1.000 LJ; HK; 
CvdH; €1.523,04 HF sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim.

Bedrijven en overige instellingen
Rijwielhandel Fraanje, duurzaam 
Beekheim €35; Klussenbedr. v/d 
Veen, duurzaam Beekheim €50; 
Kresta, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €50; Autobedr. v/d 
Belt, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €75; Alex Boer transport, 
sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €75; De Leidsche Waag 
B.V., sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €100; Hans Visscher 
visspecialist, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim €100; 
Samskip van Dieren, sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim 
€100; Handelsonderneming 
D. v. Dieren, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim €110; J. 

Bisschop Installatie, sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim €125; 
Pollard Jachtbouw B.V., sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim €150; 
Bouwbedrijf Jansen, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim €150; Gebr. 
Fuite, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €200; Waardenburg, 
Kuma doppenactie €435; VOF v/d 
Heuvel €500; Talentools, sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim 
€500; Cotap B.V., sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim 
€1.000; Kooiker Installatietechniek, 
sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €1.000.

Busjes
Veenendaal €82,85; Bruinisse €26,20.

Lingerie
Werkendam €2.500.

Verkopingen comités 
Montfoort, aanschaf trekker €4.200; 
Nederhemert €12.000; Oosterland 
€2.500; Werkendam €13.500; 
Genemuiden €10.000.

Diversen
A. Kruidenier, verkoop houtartikelen 
€100; Garderen, krentenbroodactie 
€1.865,95; A. v/d Brand, zangavond 
Barneveld €1.300; Bergambacht, 
oudpapier €5.900; Bergambacht, 
zomerfair €1.700; Bergambacht, 
verkoop kaarten €600; C. van Oort, 
verkoop kaarten €175; Marjolein 
Landwaart, poffertjesbuffet €40; 
Staphorst, fietstocht Horstheim 
€800; Werkendam, zelfgemaakte 

kaarten Rineke Meijer €80; 
Doornspijk, fiets- en marktdag 
€9.200; autopuzzeltocht sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim 
€1.141; ontmoetingsdag Hierden 
€275; Maartensdijk, oudpapier €47; 
J. Boer, reparaties fietsen €33,50; 
‘s-Gravenpolder, kaartverkoop P. 
Kesselaar €700; Nieuwe Tonge, 
verkoop Remokleding €400; Rijssen, 
houtproject €2.000; Staphorst, 
verkoop koeken H. Mulder €30; 
Oldebroek, vrouwenvereniging 
VOGG €1.000; Krimpen a/d IJssel, 
cartridges J. Snoep €126,06; 
Doornspijk, verkoop tijdens 
examens €300; Doornspijk, 
verkoop zendingsdag HHK €500; 
Oosterland, kaartverkoop Jacobine 
v/d Dorpel €250; Oosterland, 
kaartverkoop mw. Bakker €500; A. 
Karels Burgtours-groep Sargans 
€77; Tholen, zelfgemaakte 
artikelen Stavenisse €113; Tholen, 
thuisverkoop Stavenisse €350; 
Tholen, verkoop diversen St 
Philipsland €542,84; Tholen, verkoop 
fotokaarten Stavenisse €100; Tholen, 
kledingverkoop €384,40; fietstocht 
comité Juntos, OGGiN Langbroek 
€829.

Correctie: in het vorige blad was 
vermeld dat de afdracht van de 
Zendingscommissie Land van 
Heusden en Altena €600 bedroeg. 
Dit moet zijn: €300.

45



46
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie 

Timmerbedrijf G.W. den Hertog
Echteld   -   tel. 06-12 71 46 43



Centraal bureau
1. Jantine de Heus uit Langbroek als 

administratief medewerker financiën
2. Gijsbert van Veen uit Kootwijkerbroek 

als beleidsmedewerker zorg

Muiderheim
3. Trijntje Doorn-Dominé uit 

IJsselmuiden als oproepkracht zorgas-
sistent activiteitencentrum

Kroonheim
Rietzanger/Zanglijster/Wielewaal
4. Alides Ligtenberg uit Rijssen 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

DAC
5. Rianne Snetselaar uit Barneveld als 

medewerker activiteitenbegeleiding

Zuiderheim
6. Marita Vernooij uit Stolwijk als senior 

woonbegeleider
7. Mirjam den Haan uit Maasdam als 

oproepkracht zorgassistent
8. Linda Visser uit Dordrecht als mede-

werker woonbegeleiding
9. Marjolein van Opijnen uit Gouda 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Wij stellen u graag weer een aantal nieuwe medewerkers voor, die begonnen zijn op één van onze locaties. We wensen 
onze nieuwe collega’s veel succes en werkplezier toe in de uitoefening van hun functie!

1 2 953 6 7 8

Personeelsregister Tekst: Anneke Koekoek-Nieuwenhuis
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Bel, mail of kom langs om een 
afspraak te maken voor een 

vrijblijvend gesprek!

Klinkenbergerweg 36, 6711 ML Ede 
 T  0318 65 07 50

makelaardij@engelenhoven.nl

WWW.ENGELENHOVEN.NL

Uw partner in 
onroerend goed
Beëdigd: Aan/Verkoop  |  makelaar sinds 1988

 
 



Even buurten

12,5 jaar werkzaam bij Adullam 12,5 jaar wonen op Polderheim

Rineke van Vliet-Stok, 
activiteitenbegeleider bij 
Waardheim.

Annie ten Voorde, woonbege-
leider bij Polderheim. 

Reuze gezellig was het 17 september jl. in het kerkzaaltje te 
Alblasserdam, toen Sjaak Beijer 1  en Johan Rozendaal 2  hun 
12,5-jarig jubileum vierden als bewoners van Polderheim. In vol-
ledig bij de gelegenheid passende, piekfijne kleding, straalden 
de heren bij alle belangstelling en cadeaus van familie, bewo-
ners en leiding. En... tot slot lekker samen eten. Sjaak en Johan, 
van harte gefeliciteerd!

25 september jl.: 
Sietske van Doorn 
(Beekheim) en Geert 
Nugteren

26 september jl.: Linda van 
den Berg (DAC Kroonheim) 
en Willem Soetendaal

15 oktober jl.: Lia Schalk 
(Servicecentrum) en Eddy 
van den Bos

16 september jl.: 
Willem van Nifterik 
(DAC Kroonheim) 
en Mieke Kalkman 
(Kroonheim-
Nachtegaal). 

25 september 
jl.: Roelien 
Westerink (De 
10 Domeinen) 
en André Kroese

We zijn getrouwd!

1 2
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… paste Tjerk van Lagen, Wielewaal-
bewoner (Kroonheim), met zijn ouders 
het pak voor het huwelijk van zijn broer, 
dat hij met hulp van twee begeleiders 
kon meemaken!
 

… konden dankzij extra begeleiding, 
Kroonheim-bewoners Tineke, Marjan, 
Jenneken en Mark op kraambezoek bij 
Jannette, activiteitenbegeleider, om 
zoontje Thom te bewonderen, vast te 
houden en heel voorzichtig te knuf-
felen (moeilijk hoor!), cake 
met slagroom te eten (het 
leukste!) en… op ontdekking 
te gaan in Jannettes huis! 

… organiseerde een vrijwilligster in 
de zomervakantieperiode in een tent 
achter Waardheim allerlei activiteiten: 
bloemschikken, soep koken, pannen-
koeken bakken, spelletjes, enzovoort. 
Héél erg leuk!

Tekst: Mien van Ginkel

En verder…

Aanhouding?
Feestelijke dag

Brusjesdag

Vijf jaar Zuiderheim met voor een aantal medewerkers evenzoveel dienstjaren! Reden 
genoeg om er met elkaar in oktober een feestelijke dag aan te wijden. Koffie met 
gebak, een speurtocht op de fiets, ’s middags een huifkartocht en ’s avonds met z’n 
allen uit eten. Wat was het gezellig! 

Wat een drukte bij Waardheim in juli jl.! 
Broertjes en zusjes van de deelnemers 
kwamen graag een dagje kijken, maar ook 
voor een stukje ontspanning en lotgeno-
tencontact. Er werd volop geknutseld, een 
gebarenliedje geleerd, een emotiespel 
gedaan, pannenkoeken gegeten en mee-
gedaan aan een zeskamp. Het is duidelijk 
te zien dat iedereen zich prima vermaakte!

Het is dat ze lachen, maar je 
zou zomaar denken dat dit 
een aanhouding is! ’t Valt 
mee: agent David Groen 
kwam 9 oktober jl. bij De 10 
Domeinen vertellen over 
zijn werk. De bewoners 
genieten altijd van derge-
lijke avonden, die regelma-
tig voor hen georganiseerd 
worden. 
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Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

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

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Instelling
Zuiderheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

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 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Veldhoeve
Bennekom
T 0318 50 09 19

Wilhelminastraat 8-10 
3771 AR Barneveld 

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Centraal bureau
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Exceptioneel Transportspecialist

G. Vlastuin - Transport

Gespecialiseerd in:
•	 Exceptioneel	transport
•	 Machinetransport
•	 Autolaadkranen
•	 Projecten
•	 Op-	en	overslag
•	 Hijscapaciteit	40	ton
•	 Eigen	transport	
engineering

G. Vlastuin Transport
Barneveldsestraat 11, 3927 CA  Renswoude

Tel. 0318 - 57 18 27 • Fax 0318 - 57 23 87 • info@vlastuin.eu

www.vlastuin.eu



Opening activiteitenboerderij 
Veldhoeve

Burgland Bouw bouwt nieuw 
Centraal bureau voor Adullam 

Eerste bewoners in nieuwe 
Muiderheim! 

Een drietal deelnemers 
mocht op vrijdag 19 septem-
ber jl., samen met wethouder 
mevrouw G. Ligtelijn-Bruins 
van de gemeente Ede, de 
naam onthullen! De  activi-
teitenboerderij bevindt zich in de Groene Grens tussen Veenendaal en Ede, 
aan de Meentweg 10 te Bennekom. U kunt meer foto’s bekijken via 
www.adullamzorg.nl/veldhoeve.

Eind juli jl. is de grond officieel 
overgedragen van de gemeente 
Barneveld aan Adullam. Gelijktijdig 
liep het aanbestedingsproces, 
waarbij de opdracht gegund is aan 
Burgland Bouw uit Dodewaard. De 
bouw is inmiddels gestart en de 
verwachting is dat de nieuwbouw 
D.V. in de zomer van 2015 gereed 
is. De medewerkers kijken uit naar een efficiënte werkomgeving! Lees meer 
op www.adullamzorg.nl/nieuwbouwcentraalbureau.

In de tweede 
week van deze 
decembermaand 
was het zover: de 
bewoners verhuis-
den van de tijdelijke 
locatie naar de 
nieuwbouw. D.V. 

begin januari 2015 zullen een aantal nieuwe bewoners op Muiderheim 
komen wonen. In het voorjaar hopen we een officiële opening te 
organiseren. Bekijkt u ook het fotoalbum via www.adullamzorg.nl/
nieuwbouwmuiderheim.

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.

Hoofdredactie:
ir. B.J. van der Vlies 
drs. P.A. Zevenbergen

Redactiecommissie:
A. Prins (voorzitter), Henny van 
den Brink, Annemarie van der 
Meer, Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Beppie Pellegrom, 
Everdien Schalk, Jan van 
Velthuizen

Redactieadres:
Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 0342 42 00 12
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. P.A. Zevenbergen, 
Alblasserdam (voorzitter)
ir. B.J. van der Vlies, 
Maartensdijk (secretaris)
E. Evink, Oosterwolde
J. de Graaf, Puttershoek
ds. D. Heemskerk, Ouderkerk 
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T 030 228 50 02
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een acceptgiro ter voldoening 
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Aanmeldingen, 
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3770 WB Barneveld
of naar: wmudde@kliksafe.nl
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Jan van Velthuizen
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

De CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, 
geeft ons blad in gesproken 
vorm uit.
Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131
3850 AC Ermelo
T 0341 56 54 99

Adverteren:
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T 0318 64 83 33 (locatie 
Veldheim)
tvanbrenk@adullamzorg.nl
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Gehandicaptenzorg

Colofon

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.

KORT ADULLAM-NIEUWS

Adullam is HKZ-
gecertificeerd

Zie voor meer nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws 51



Voltastraat 21, 3771 RX Barneveld  
 (bedrijventerrein ‘De Valk’)   

Tel. 0342-424390

Dit woonconcept is te zien 
bij van Manen Wonen

CREËER UW EIGEN MEUBEL!

 Alle stijlen mogelijk
   modern, landelijk, klassiek etc.

 Diverse houtsoorten
	Diverse	stoffen/leder

 type armleuning, zitcomfort 
 en maatvoering

 Meer dan 50 verschillende  
   afwerkingen
    beits, kleurlakken en in elke Ral-        
 kleur leverbaar
   
In verband met het nieuwe concept, 
heel veel schowroomaanbiedingen.

www. .nl


