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Aandacht 
voor...

…Cornelis van 
Turenhout en 
Arie de Groot

Inhoud Voorwoord

Ik las het pas ergens: veel ouderen 
zijn ontevreden dat ze nog zo lang 
door moeten werken. Daar hadden 
ze eigenlijk niet op gerekend; het 
werk wordt vaak lichamelijk te zwaar 
of het levert teveel stress op. Nou, 
dat geldt niet voor de deelnemers 
aan de huiskamerdagen op 
Polderheim. Daarmee wordt voorzien 
in de behoefte om de dagactiviteiten 
in hun eigen tempo te doen met een 
rustige start van de dag. Tevreden? 
Corrie Bas (58) zegt: “Mij krijgen 
ze hier niet meer weg. Nee, naar 
Wilgenheim ga ik niet. 
Eigenlijk vind ik het daar 
veel te druk. Ik blijf liever 
op Polderheim. Hier 
voel ik me thuis.”

A. Prins
Raad van Bestuur
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Domotica
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In beeld:
Lucette van 
de Zande
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Jakobus 2:25 en 26

Jakobus, de apostel, haalt hier een bekende geschiedenis 
aan. Een bekering. Het betreft Rachab de hoer. Een wellustige 
vrouw uit het midden van de Kanaänieten. Een zondares uit 
het midden van de heidenen. Deze vrouw werd de stammoe-
der van de Heere Jezus. Door genade werd zij een moeder 
in Israël. Ze woonde in Jericho, een afgodische stad in deze 
verloren wereld. Deze stad stond aan de vooravond van haar 
ondergang en ging haar eeuwige verderf tegemoet. God 
spaarde echter Rachab, krachtens Zijn verkiezende liefde. Hij 
had er een welbehagen in om haar te zaligen. Hij had haar 
verkoren, terwijl Hij Achan verwierp. Hij stelde haar gelijk met 
Abraham, de vader van alle gelovigen. Ze werd net zo goed 
begenadigd als vader Jacob en de apostel Paulus. Zij was een 
eersteling onder de heidenen, die de Heere werd toege-
bracht. Zij was een hoer, maar geloofde. Zij en haar ganse 
huis vormden de Evangeliekerk. Het geloof had Rachab met 
Christus en Zijn volk verenigd.

Wat voor grote dingen had ze gedaan om de redding van 
haar onsterfelijke ziel te bewijzen? De Schrift is er duidelijk 
in. Ze had eenvoudigweg de twee verspieders gered. Is dit 
handelen van haar zulk een groot loon waardig? Was het niet 
beter dat de redding van meer mensen, of van het hele volk 
van de Israëlieten, voor deze prijs in aanmerking kwam? Nee; 
zo lijkt het tenminste niet. Vergeet echter niet dat het niet 
haar werk, maar dat het haar geloof was, waardoor ze behou-
den werd. Dit kleine werk was een bewijs van haar geloof. 
Niet haar werk, maar haar geloof redde haar van het eeuwige 
verderf. Bij het ware geloof gaat het niet om de verdiensten, 
maar om de dienst aan God en Zijn Kerk. Als we hierop nog 
wat nader ingaan, zien we dat Rachab steunde op de belofte 
van de verspieders. Deze verspieders gelden hier als de verte-
genwoordigers van de God van Israël. Zij waren gelijk aan de 
dienaars van de levende God. Zij kunnen gehouden worden 
voor hen, die ons ook nu nog het Woord van God verkondi-
gen. Zij spreken een wel uit over degenen die God vrezen en 
een wee over degenen die Hem niet vrezen. De vloek komt 
over Zijn haters en de zegen over Zijn liefhebbers. De god-
delozen wordt een eeuwig verderf, maar de godzaligen het 
eeuwige leven aangekondigd. In de toekomst des Heeren zal 
dit onderscheid voor ieders ogen uitkomen.

Wat is dan zo kenmerkend aan het geloof van Rachab? Het 
kenmerkt zich in het feit dat haar geloof eenvoudig en vast 
is in het doel, wat zij zich voor ogen stelt. Daarom was ze ook 
vastbesloten om deze dienaars van God te herbergen en van 
de dood te redden. Dit geloof bewees de gehoorzaamheid 
aan het Woord van God, dat door Zijn knechten werd uitge-
dragen. Het werd zichtbaar, doordat Rachab het scharlaken 
koord buiten haar venster hing. Ze liet het bevel hiervan niet 
na, omdat het een zaak van betekenis en van levensbelang 
was. Niet de wil van het vlees, maar de wil van God moet 
opgevolgd worden. Het geloof legt het oor aan de boezem 

van Gods Woord. 
Het geloven wordt 
zichtbaar als we de 
Heere in Zijn instel-
lingen volgen. Als 
Hij ons roept uit de 
duisternis, komen 
we door het geloof 
tot Christus. Het 
is een overgang 
van de dood in het 
leven; van het rijk 
van de vorst der 
duisternis in het 
Koninkrijk Zijner 
liefde. Rachab 
kwam niet alleen 
vanuit de hoererij 
in een deugdelijke 
liefde, maar ook tot 
de kennis van haar 
Zaligmaker. Dit is 
alleen mogelijk 
door het geloof 
in Christus. Zo 
kwam zij van haar 
vleselijke zonde 
tot een leven van 
heilige liefde.

Overdenking

ds. A. Kort
Krimpen aan den IJssel

En desgelijks 

ook Rachab, de 

hoer, is zij niet 

uit de werken 

gerechtvaardigd 

geweest, als zij de 

gezondenen heeft 

ontvangen en door 

een anderen weg 

uitgelaten? Want 

gelijk het lichaam 

zonder geest dood 

is, alzo is ook het 

geloof zonder de 

werken dood.

Jakobus 2:25 en 26

De bekering en het 
geloof van Rachab
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B
De huiskamer van de Fazant zit gezellig 
vol. Even tijd voor een kopje koffie met 
een koekje. Aart-Jan van Middelkoop 
en Corrie Bas zijn enthousiast over de 
huiskamerdagen: “We hebben het prima 
naar ons zin.”
In april 2011 ging het huiskamerpro-
ject in Polderheim van start met zes 
bewoners die één dag in de week 
dagbesteding kregen binnen de woon-
voorziening. Volgens woonbegeleider 
Nadine Blokland (27), die sinds 2008 op 
Polderheim werkt, gebeurde dat in het 
kader van het beleid van Adullam voor 
de ouder wordende bewoners. “We 
merkten dat deze bewoners lichamelijk 
en geestelijk een ander tempo kregen. 
Ze vonden vijf dagen dagbe-
steding te intensief en kregen 
meer behoefte aan andere 
activiteiten en rustmomenten. 
Vandaar dat het niet voor alle 
bewoners de beste optie was 
om elke dag naar Wilgenheim 
te gaan voor hun dagbeste-
ding. Destijds hebben we de 
vraag gesteld: ‘Wat kunnen 
we onze deelnemers in plaats 
daarvan aanbieden?’”
Dat werd het huiskamer-
project, waardoor destijds 
zes bewoners één dag 
‘thuis’ mochten blijven op 
Polderheim. Het project bleek 
aan te slaan, zodat het in snel 
tempo werd uitgebreid. Na 
een halfjaar werd ‘opgeschaald’ 
naar drie dagen per week, 
vanaf april 2013 konden er elke 
dag bewoners op Polderheim 
blijven. Op dit moment doen 

veertien bewoners van Polderheim 
en het nabij gelegen Molenheim mee 
aan de huiskamerdagen; vier van hen 
maken dagelijks gebruik van deze 
mogelijkheid.

Boodschappen halen
Aart-Jan van Middelkoop (36) uit 
Langerak woont op Molenheim en gaat 
op dinsdag en donderdag voor zijn 
dagbesteding naar Wilgenheim - ook in 
Alblasserdam, maar dan aan de andere 
kant van het dorp. De maandag, woens-
dag en vrijdag brengt Aart-Jan door 
in de huiskamergroep op Polderheim. 
“Het is voor mij te druk om alle dagen 
naar de dagbesteding te gaan. Vandaar 

Bijna vijf jaar geleden 

begon het als pilot om 

tegemoet te komen aan de 

behoeften van de oudere 

bewoners. Inmiddels zijn 

de huiskamerdagen niet 

meer weg te denken uit 

Polderheim. De waardering 

voor het project is zo groot, 

dat andere vestigingen van 

Adullam, zoals Beekheim in 

Barneveld, overwegen deze 

aanpak over te nemen.

Tekst en foto’s: A.IJ. Bijl

Huiskamerdagen Polderheim  voorzien in grote behoefte
“Het zou voor mij te druk zijn om elke  dag naar Wilgenheim te gaan”
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dat ik drie dagen op Polderheim blijf. 
Op Wilgenheim werk ik in de winkel. 
Daar help ik met inpakken. Ik heb het 
daar erg goed naar mijn zin. We zitten 
in het gebouw van de brede school. Die 
is in juni geopend. Ik werk ook op de 
school, haal daar oud papier op en zorg 
voor koffie en thee voor de juffen en 
meesters. Dat vind ik prachtig. Hiervóór 
werkte ik tien jaar op de Koelmanschool 
in Gorinchem. Daar hielp ik de conciërge 
en zorgde voor het versnipperen van 
papier. Ik vind het leuk bij de kinderen. 
Een tijdje terug was ik ziek; ik moest naar 
het ziekenhuis voor een operatie. Toen 
kreeg ik allemaal tekeningen van de 
kinderen. Dat was mooi. Ik werk graag 

op school, maar het zou te druk zijn 
om elke dag naar Wilgenheim te gaan. 
Daarom ben ik blij dat ik drie dagen op 
de huiskamergroep mag blijven.”
En ook op Polderheim heeft Aart-Jan 
zijn draai gevonden. “Ik werk hier op 
de computer. Ik maak schema’s voor 
de begeleiders. Ze kunnen me van 
alles vragen: ik breng de post weg, haal 
boodschappen met mijn fiets. Leuk om 
te doen. Maar niet als het regent. Dan 
word ik veel te nat.”

Overleg
De dag in de huiskamergroep begint 
om negen uur. Nadine Blokland: “We 
overleggen elke dag wat de deelnemers 

gaan doen. Na de 
dagopening nemen 
we de dag met elkaar 
door. We kijken wat er 
gedaan moet worden 
en verdelen de taken: 
boodschappen doen, 
papier versnipperen, 
aardappels schillen, 
groente schoonma-
ken, strijken of de 
was opvouwen. Daar 
tussendoor drinken 
we koffie en rond 
twaalf uur eten we. ’s 
Middags is er tijd voor 
rust. We draaien een 

mooie cd of doen een spelletje. Vooral 
‘Mens-erger-je-niet’ is populair. Andere 
deelnemers lezen of nemen de tijd om 
uitgebreid in bad te gaan. Om drie uur 
gaat iedereen weer terug naar de eigen 
woongroep.

Alles netjes maken
Corrie Bas (58) woont op Polderheim 
en gaat vijf dagen in de week naar de 
huiskamergroep. “Ik ben de hele dag 
lekker bezig. Strijken en de was opvou-
wen. ’s Middags ga ik de huiskamer 
stofzuigen of dweilen. Alles moet netjes 
zijn vóór de bewoners thuiskomen. Als 
het mooi weer is, voer ik de eendjes. 
Dat vind ik leuk om te doen. Dat is hier 
vlakbij. Soms gaat Ans mee, die woont 
hier ook. Dat is gezellig. En als Aart-Jan 
er niet is, zorg ik voor de boodschap-
pen.” Nadine Blokland en haar collega’s 
zijn wat blij met de hulp van Corrie. “Ze 
helpt ons geweldig; we zouden niet 
weten wat we zonder haar moesten 
beginnen.” Corrie: “Vanavond ga ik fijn 
de was opvouwen; gisteren mocht dat 
niet.” Nadine: “Maar ’s avonds ben je 

Huiskamerdagen Polderheim  voorzien in grote behoefte
“Het zou voor mij te druk zijn om elke  dag naar Wilgenheim te gaan”

HUISKAMERDAGEN

• Aart-Jan: “Ik werk hier 
op de computer. Ik maak 
schema’s voor de bege-
leiders.”

“Na een drukke dag 

op Wilgenheim is een 

huiskamerdag heerlijk 

rustig. Lekker even 

bijkomen”

Aart-Jan van Middelkoop
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toch vrij, Corrie. Dan mag je lekker 
uitrusten. De was opvouwen is 
voor overdag.”

Alles is leuk
Corrie gaat akkoord met deze 
‘afspraak’. Benadrukt vervolgens 
hoe goed ze het naar haar zin 
heeft op de huiskamergroep. 
“Alles wat ik doe, is leuk. Nee 
hoor, ik heb geen speciale 
wensen. Ik woonde eerst 
met mijn moeder in Nieuw-
Lekkerland. Mijn moeder ging 
naar verpleeghuis Salem en ik 
bleef alleen achter. Toen ging 
ik overdag al naar de huiska-
mergroep op Polderheim. In 
Nieuw-Lekkerland was het ook 
leuk. Daar hielp ik mensen in het 
huishouden. Of ik ging naar het 
winkelcentrum om een praatje 
te maken. Maar nu woon ik hier. 
Dat is nog beter. Ik ben zo blij 
dat ik op Polderheim een plekje 
heb gevonden. Een tijdje terug 
was ik jarig. Toen heb ik hier mijn 
verjaardag gevierd. Heel gezellig. 
Mij krijgen ze hier niet meer weg. 
Nee, naar Wilgenheim ga ik niet. 
Daar heb ik geen zin in. Eigenlijk vind 
ik het daar veel te druk. Ik blijf liever op 
Polderheim. Hier voel ik me thuis.”

Invulling
De afgelopen jaren is voort-
durend nagedacht over de 
invulling van de huiskamer-
dagen. Nadine Blokland: “In 
het begin beschouwden 
de deelnemers het bijna 
als een vrije dag. Maar dat 
was niet de opzet. Ook 
een huiskamerdag is een 
‘werkdag’, alleen vullen we 
die anders in. Het is niet de 
bedoeling dat de deelne-
mers in hun eentje heel de 
dag op hun kamer gaan 
zitten. We proberen wonen 
en dagbesteding uit elkaar 
te houden. Dat klinkt mis-
schien een beetje streng, 
maar het is belangrijk dat 

de deelnemers een doel voor ogen 
hebben; dat ze aan de gang blijven. 
Bovendien is regelmaat en structuur 

• Corrie: “Vanavond ga ik fijn de was 
opvouwen; gisteren mocht dat niet.”

HUISKAMERDAGEN

De huiskamerdagen op Polderheim worden niet zomaar 
gevuld. Nadine Blokland: “We werken niet ‘lukraak’; elke 
dag hebben we een ander thema. Op maandag geven 
we de woonkamer een grote beurt, op dinsdag koken 
we voor de hele groep, op woensdag staat knutselen 
op het programma, op donderdag schrijven we kaarten 
naar familie of kennissen en proberen we zoveel moge-
lijk te bewegen. Als het mooi weer is, gaan we wandelen 
of fietsen en anders zijn we binnen actief. Vrijdag is onze 

kook- en bakdag: dan maken we soep en bakken taart 
voor zondag.
Daarnaast gaan we met de hele groep naar de maand-
opening op Wilgenheim. De meeste deelnemers aan de 
huiskamergroep kwamen daar vroeger en hebben er 
veel bekenden. Het is altijd een leuk ‘uitje’. En we maken 
op de huiskamergroep mooie dingen voor de jaarlijkse 
verkoping hier in Alblasserdam. Daar kunnen we al onze 
creativiteit in kwijt.”

De weekindeling: elke dag een thema 

“Ik blijf liever 

op Polderheim. 

Hier voel ik me 

thuis”

Corrie Bas
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KWALITEIT EN SERVICE STAAN BIJ ONS BOVENAAN! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Automatisering 
Het automatiseren van 
processen d.m.v. robots 
 

Licht- en krachtinstallatie 
Aanleggen, veranderen en/of 
uitbreiden (LED) verlichting 
 

Fabricage / montage 
Kleine staalconstructies, 
frames, hekwerken, 
verdiepingsvloeren, 
transportbokken e.d. 
 

Draai- en freeswerk 
Assen, poelies, bussen, e.d. 
 

Persluchtinstallatie 
Aanleggen, veranderen  
en/of uitbreiden 
 

Lassen 
RVS, staal, ijzer, gietijzer, 
aluminium  
 

Machinereparatie 
Aanpassen, uitbreiden, 
repareren, opheffen van 
storingen (elektrisch, 
pneumatisch, mechanisch) 
 

Excenter- of frictiepersen 
Repareren of reviseren

 

Wij denken graag met u mee! 
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

 
Transportstraat 21 - 23, 2861 DX  Bergambacht 

Tel.nr: 06-50298488, fax: 0182-350096 
 

 
 
 

 

• U betaalt alleen voor de functionaliteit  

die u nodig heeft 

• Geen cursus nodig 

• Geen onderhoudscontract 

• Gratis telefonische ondersteuning 

• Speciaal voor kleine bedrijven! 

Belt u gerust voor meer informatie of 

een vrijblijvende afspraak 

Peter Roest (06-28120067) 

Ziet u ook op tegen rekeningen maken,  

voorraad inventariseren, etc.? 

Er is nu eenvoudige en betaalbare software, 

speciaal voor u! 
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belangrijk: op tijd met elkaar koffiedrin-
ken en eten biedt houvast en is goed 
voor de sociale contacten. Dat neemt 
niet weg dat we het rustig aan doen. 
‘We mogen lekker uitslapen’, zeggen 
de deelnemers altijd. Het scheelt maar 
een halfuurtje, maar het zorgt voor een 
prettig begin van de dag. Bovendien 
gaan we ontspannen om met het werk. 
Lukt het niet om dingen af te krijgen, 
dan is dat niet erg. Voorop staat dat de 
deelnemers voldoende rust krijgen.”

Lekker naar buiten
De huiskamerdagen op Polderheim 
sluiten aan bij het dagschema van 
Wilgenheim. Daarnaast is het de bedoe-
ling om de deelnemers zoveel mogelijk 
te laten bewegen. “Als het even kan, 
gaan we naar buiten. Lekker wandelen 
of fietsen. Vooral als het minder mooi 
weer is, schiet dat er makkelijk bij in. De 
deelnemers vinden het best om binnen 
te blijven, maar bewegen is goed voor 
ze. Bovendien komen ze dan onder de 
mensen. Verder proberen we tijdens de 
huiskamerdagen de deelnemers vaar-
digheden te leren of in stand te houden 

wat ze al kunnen. Bijvoorbeeld via het 
zakgeldspel. Gelukkig hebben we bij de 
huiskamerdagen voldoende vrijwilligers 
die ons helpen. Daardoor hebben we 
als medewerkers tijd voor individuele 
begeleiding.” Volgens Nadine Blokland 
voorzien de huiskamerdagen op 
Polderheim in een grote behoefte. “De 
deelnemers kijken er altijd naar uit. We 
zorgen voor structuur, duidelijkheid 
en rust. Vooral rust. De deelnemers zijn 
daar gewoon aan toe.” 
Aart-Jan kan het alleen maar beamen: 
“Na een drukke dag op Wilgenheim 
is een huiskamerdag heerlijk rustig. 
Lekker even bijkomen.”

“Bewoners 

vinden vijf dagen 

dagbesteding te 

intensief en krijgen 

behoefte aan 

andere activiteiten 

en rustmomenten”

Nadine Blokland

HUISKAMERDAGEN

Nadine Blokland (27) is enthousiast over haar werk op 
Polderheim. “Ik werk hier sinds 2008 en heb het goed 
naar mijn zin. Het is mooi werk om te doen. Ik ben van 
nature zorgzaam en kom zodoende hier tot mijn recht. 
Je krijgt veel terug van de bewoners. Hun dankbaarheid 
is groot. Ze zeggen regelmatig: ‘Wat zorgen jullie goed 
voor ons.’ Dat vind ik heel ontroerend.” Daarnaast wijst 
Nadine op de eerlijkheid van de bewoners. “Als je écht 
de tijd voor ze neemt, zijn ze zo oprecht. Ze vertellen 

veel over zichzelf. Door goed te luisteren kom je te 
weten wat ze leuk vinden, wat er goed gaat, maar ook 
welke dingen ze eigenlijk anders zouden willen. Dan 
gaat het soms om persoonlijke zaken, maar ook om 
heel praktische punten. Eén van de bewoners vertelde 
laatst dat ze voortaan liever geen prei meer wilde 
snijden, omdat ze er zulke zere ogen van kreeg. Dat lijkt 
misschien een detail, maar zij liep er echt mee. Daar kun 
je dan als begeleider rekening mee houden.”

“Je krijgt zoveel terug”

• Nadine: “We zorgen voor structuur, duide-
lijkheid en rust. Vooral rust. De deelnemers 
zijn daar gewoon aan toe.”
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Levensvragen
Misschien hebt u 
dat ook wel, te mid-
den van de drukte 
van het leven, uw 
gezin, het werk, uw 
zorgen, uw vreug-
den, dat u stilstaat 
en u afvraagt: Waar 
ga ik naartoe? Wat 
is het doel van mijn 
leven? Soms kan 
het om levens-
keuzes gaan: een 
huwelijk, een studie, 
een beroep. Maar 
mogelijk weegt u 
wel de belangrijkste 
levensvraag: hoe 
zal ik rechtvaardig 
verschijnen voor 
God? Wat is de bedoeling van uw, jouw, 
mijn leven? Een vraag voor eenieder 
persoonlijk, maar ook een vraag voor de 
Adullam-organisatie. Wat is de bedoe-
ling van Adullam?
Vragen die ik tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst van Adullam heb gesteld, 
waar we met veel Adullam-betrokkenen 
op een goede en enthousiaste wijze bij 
elkaar waren.

Bedoeling Adullam
De oprichters van Adullam werkten 
vanuit een grote bewogenheid en een 
innerlijke overtuiging om zorg naar 
Gods Woord te bieden aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Zorg, pas-
send bij het klimaat van thuis en de kerk. 
Een veilige plaats met een herkenbare 
identiteit. Waar de boodschap van Gods 
Woord wordt gehoord, waar gesproken 

wordt over de noodzaak van bekering, 
over de mogelijkheid en de noodzaak 
van verzoening in het bloed van 
Christus. Waar Gods Woord de Leidraad 
is, kortom: zorg in eeuwigheidsperspec-
tief; dat geeft de richting.
Die bedoeling van de oprichters gaf 
en geeft gedrevenheid, herkenning en 
milddadigheid toen en nu! Het geeft 
ook herkenning bij ouders, bij logés, bij 
de achterban en bij de medewerkers 
van Adullam die voor die bedoeling 
willen staan.

Adullam mag ruim dertig jaar bestaan 
en mag zorg bieden aan ruim vierhon-
derd bewoners, deelnemers en logés 
op zestien voorzieningen; de vraag naar 
de bedoeling blijft altijd actueel. Als er 
geen aandacht is voor de bedoeling, 
geen overdenken van de bedoeling, 

geen gesprek over de bedoeling, geen 
verinnerlijking van de bedoeling, dan 
raakt de bedoeling uit beeld!
De bedoeling van Adullam raakt niet 
alleen de identiteit, maar ook onlosma-
kelijk de kwaliteit van de zorg. Zoals in 
de missie van Adullam tot uiting wordt 
gebracht, wil Adullam op principiële en 
professionele wijze zorg verlenen.

Plannen voor 2016
In het Jaarplan 2016 komen beide 
elementen aan de orde: principieel 
en professioneel. Met behulp van het 
Adullam-Schutse-BegeleidingsModel 
(ASBM) willen we de bedoeling gestalte 
geven. Zorg bieden, waarbij we het van 
belang vinden de zorgvrager echt te 
kennen, te weten wat dat betekent en 
op grond daarvan een invulling van het 
dagelijks leven te bieden die voor hem 

De bedoeling
Adullam-

Actueel
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van betekenis is. Zo kan het bijvoorbeeld 
voor een deelnemer van het dagactivi-
teitencentrum van meer betekenis zijn 
dat hij wordt opgeleid voor het diploma 
taartenbakker, dan dat hij op een dag 
zoveel mogelijk taarten bakt.

KDC Barneveld
Eerder al is gemeld dat Adullam 
samenwerkt met de Rehobothschool 
in Ede (speciaal onderwijs). Deze 
school hoopt D.V. in de zomer van 
2016 te verhuizen naar een nieuw 
pand in Barneveld. Adullam heeft een 
huurovereenkomst met de school 
gesloten, om het KDC van Veldheim 
ook te verhuizen naar dit nieuwe pand 
in Barneveld. We zien hierin, naast een 
positieve samenwerking en integratie, 
voordelen in het uitwisselen van kennis 
en begeleiding van de leerkrachten op 
school en de begeleiders van Adullam. 
Voor zowel de ouders als de kinderen is 
het fijn dat ze ‘naar school’ kunnen en 
gemakkelijk kunnen switchen tussen 

onderwijs en zorg. Dit sluit beter aan 
bij het ‘gewone leven’ en draagt bij aan 
het geven van een zinvolle dagbeste-
ding. Hiermee vertrouwen we erop de 
kinderen van het KDC nog beter van 
dienst te kunnen zijn.

Zuiderheim
Voor de nieuwbouw van instelling 
Zuiderheim in Puttershoek liep een 
rechtszaak over een bezwaar van een 
omwonende. De rechter heeft het 

bezwaar niet toegekend, waarmee de 
vergunning aan Adullam kon worden 
verleend om te gaan bouwen. Hierin 
mogen we de trouwe zorg van de 
Heere zien. Er is veel gebeden voor een 
positieve besluitvorming, zodat D.V. na 
de bouw, eindelijk voorzien kan worden 
in de zorg aan veel mensen die wach-
ten op een plaats binnen Zuiderheim. 
Er is nood onder deze mensen. 
Met de bouw van de nieuwe instelling 
is inmiddels gestart! Via onze website 
www.adullamzorg.nl/instellingput-
tershoek kunt u het proces volgen. 

De organisatiestructuur
Adullam is per 1 maart jongstleden 
met een nieuwe organisatiestructuur 
gestart. De bedoeling van de nieuwe 
structuur is dat leidinggevenden nabij-
heid kunnen bieden aan een team, een 
voorziening, een sector. Dat zij weten 
wat er speelt en wat nodig is en dat 
zij waar nodig helder richting kunnen 
geven. Leidinggevenden die tot kern 
van hun rol hebben: ‘zorg en medewer-
kers’ en het voorleven van- en gestalte 
geven aan de bedoeling van Adullam. In 
één van de volgende nummers van het 
Adullam Contact willen we nader ingaan 
op de nieuwe organisatiestructuur.

Werken vanuit de bedoeling
We mogen elkaar de vraag stellen: 
Kunnen we werken en leven vanuit 
de bedoeling; werken en leven naar 
Gods Woord? Werken en leven naar de 
bedoeling zoals de Heere ons gescha-
pen heeft, tot Zijn eer en ten nutte van 
onze naaste? Dit vraagt om hartver-
nieuwende genade; om een leven uit 
Hem Die volmaakt Gods wet gehouden 
heeft; Die kon zeggen: “Ik draag Uw 
heil’ge wet, die Gij den erv’ling zet.” 
Kent u dat leven?

Overlijden 

In de tijd tussen het schrijven 
van de artikelen voor het 
decembernummer en voor 
dit nummer zijn twee nauwe 
Adullam-betrokkenen overle-
den: onze logé Roelof (Roelie) 
Petersen uit Nunspeet in de 
leeftijd van 62 jaar en onze 
donateursadministrateur, de 
heer W. Mudde uit Den Dolder, 
in de leeftijd van 84 jaar. Ook in 
familiekringen van medewer-
kers zijn dierbaren gestorven. 
Wellicht ook in uw kerk of 
directe omgeving. Het wijst ons 
op de vergankelijkheid van het 
leven. Wat komt het er dán op 
aan of we een Borg hebben 
voor onze schuld! Dat de Heere 
deze roepstemmen zou willen 
heiligen aan ons aller hart. 

A. Prins
Raad van Bestuur

“Als er geen aandacht 

voor de bedoeling is, 

raakt de bedoeling uit 

beeld!”
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A

Aandacht voor...

Mijn naam is Arie de Groot. Ook 
ik werk op Wilgenheim, op de 
Kastanje. Cornelis is dus mijn 
groepsgenoot. Ik begrijp Cornelis 
wel in zijn verdriet, want mijn vader 
is overleden. Al wel wat langer 
geleden, maar ik weet dat nog 
goed. Fijn dat we daar weleens over 
praten in de groep!

Samen met mijn moeder woon 
ik op een boerderij naast het huis 
van mijn zus en zwager. Handig, 
want dan kan ik een oogje in het 
zeil houden bij mijn kleine neefje 
en nichtjes. Over hen vertel ik veel 
aan mijn collega’s op mijn groep. 
Eigenlijk zou ik graag elke dag willen 
zwemmen en even aan de mensen 
om mij heen vragen wie mij ook 
alweer zal ophalen om weer naar 
mama te gaan. Dat weet ik zelf heel 
goed, maar ik vind het zo gezellig 
om een praatje met iedereen te 
maken. Soms moet ik gewoon 
even stoppen met praten, anders 
vergeet ik te werken. Want daar kom 
ik natuurlijk voor op Wilgenheim! 

Graag verzorg ik de koffie en thee, 
dek ik de tafel, maak ik wat lekkers, 
verzorg ik de planten en schuur ik 
bijvoorbeeld ook kaarsenhouders 
voor Houtentiek. Maar het liefst 
stofzuig ik de groep en dat doe ik 
natuurlijk elke dag dat ik er ben. 
Dat is op maandag, woensdag 
en vrijdag. Op de andere dagen 
ben ik thuis om uit te rusten en 
boodschappen met mama te doen.
Post vind ik echt heel leuk! Kaarten 
van trekkers zijn echt mijn favoriet.

Het adres is:
Arie de Groot
Schoonenburgweg 17
2957 LB Nieuw-Lekkerland

Arie de Groot

CGoedendag! Cornelis van Turenhout 
is mijn naam. Meestal zeg ik gewoon 
Cor. Sinds ruim een jaar werk ik nu op 
Wilgenheim. Eerst werkte ik ergens 
anders, waar ik veel weefde. Daar 
genoot ik erg van. Maar toen ik op 
Wilgenheim kon gaan werken, was 
ik daar ook wel erg blij mee, want 
daar is mijn identiteit verweven in de 
zorg die ik nodig heb. Gelukkig kon ik 
mijn weefgetouw wel meenemen en 
weef ik nog steeds erg vaak. In april 
ben ik meeverhuisd naar het nieuwe 
Wilgenheim en kwam ik daar in een 
nieuwe groep: de Kastanje. Daar 
doe ik - naast het weven - ook graag 

boodschappen met de 
andere deelnemers van 
mijn groep. Verder geniet ik van de 
afwas na de lunch, maak ik ook graag 
allerlei dingen voor het winkeltje 
Houtentiek, zoals kaarsenhouders 
van hout en verzorg ik de planten. 
In de tijd dat ik op Wilgenheim werk, 
is er in mijn leven veel veranderd: in 
juni is op het alleronverwachts mijn 
moeder overleden. 
Samen met mijn vader en broer 
woon ik in 
Hardinxveld-
Giessendam. Met 
mijn vader heb 

ik pas meegevaren op het schip van 
mijn zus. Daar genoot ik echt heel erg 
van! Als u een kaart wilt sturen, weet 
u vast wel welke kaarten ik mooi 
vind...

Het adres is:
Cornelis van Turenhout
Geldersweer 12
3371 RG Hardinxveld-Giessendam

Cornelis van   
          Turenhout

We willen iedereen bedanken voor de 

vele kaarten die Eibert heeft gekregen 

nadat hij in deze rubriek heeft 

gestaan. Ook de andere kinderen in 

het gezin keken uit naar de komst van 

de postbode. 

Bedankt!
Met vriendelijk groet, 

namens Eibert,

Familie Van Putten uit 

Hoevelaken 

Zie foto op de voorzijde
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Van de werkvloer

Kun je kort iets vertellen over jezelf en hoe je bij 
Adullam bent terechtgekomen?
Ik ben Gijsbert van Dalfsen, 22 jaar en geboren en 
getogen in Genemuiden. Ik werk nu ongeveer één 
jaar bij Adullam op de locatie Muiderheim. Na een 
opleiding van drie jaar Sociaal Agogisch Werker en 
drie stages op verschillende voorzieningen van 
Adullam, was ik klaar met mijn opleiding. Op dat 
moment was er een vacature op Muiderheim voor 
medewerker activiteitenbegeleiding op groep de Vaart. 
Mijn moeder maakte mij attent op deze vacature, ik 
heb vervolgens gesolliciteerd, ik mocht op gesprek 
komen en ben daarna aangenomen. Ik doe mijn werk 
op Muiderheim met heel veel plezier. Na een halfjaar 
heb ik ook gesolliciteerd voor medewerker woonbe-
geleiding op de Rede. Dit doe ik nu naast mijn werk 
op de dagbesteding. Ik vind het fijn om wonen en 
dagbesteding te combineren, omdat zowel het werk 
op dagbesteding als op wonen mij erg aanspreekt en 
het afwisseling biedt.

Hoe zouden je collega’s en/of de bewoners en deelne-
mers jou omschrijven?
Ik denk dat mijn collega’s mij zouden omschrijven als: 
spontaan, flexibel en eigenwijs. Cliënten zouden mij 
omschrijven als: streng, consequent, maar ook wel in 
voor een grapje.

Wat is voor jou de meerwaarde van het werken in de 
gehandicaptenzorg?
De meerwaarde voor mij van het werken in de 
gehandicaptenzorg is dat je iets kunt betekenen voor 
mensen met een beperking. Ook zit er voor mij veel 
uitdaging in dit werk. Geen dag is hetzelfde en je moet 
steeds nieuwe oplossingen vinden; daar ben je onbe-
wust heel erg mee bezig. Ook vind ik het contact met 
de doelgroep erg leuk. En ik heb graag mensen om mij 
heen. In dit werk heb je dat natuurlijk elke dag weer en 
werk je met elkaar.

Hoe ziet een normale werkdag van jou er uit?
Ik heb natuurlijk een combi van werken op wonen en 
op dagbesteding, dus de ene dag werk ik op dagbe-
steding en de andere keer op wonen. Op dagbeste-
ding beginnen we ’s morgens met het klaarzetten 
van de spullen voor die dag en bereiden we de 

activiteiten voor. Dan gaan we met het team koffiedrinken. En om 
half 10 komen de deelnemers op de groep voor de activiteiten. We 
beginnen dan met de dagopening en daarna beginnen we met 
een kleine activiteit die dagelijks weer terugkomt. Na deze activiteit 
drinken we koffie met de deelnemers. Na het koffiedrinken doen we 
weer een activiteit; deze is elke dag weer verschillend. Dat kan zijn: 
folderen, zwemmen, schoolse vaardigheden, wandelen, enzovoort. 

Na zo’n activiteit is het tijd om te 
gaan eten. Na het eten hebben 
we nog een activiteit, vervolgens 
gaan we fruit eten en eindigen 
we de dag. Daarna brengen we 
de deelnemers weer terug naar 
de woongroep. Nadat we de 
deelnemers weggebracht heb-
ben, ruimen wij alles op en wordt 
er gerapporteerd. Rond half vijf zit 
onze werkdag er dan op.

Wat is voor jou de meerwaarde 
van het werken volgens de 
theorie ASBM?
De meerwaarde voor mij van 
het werken volgens de theorie 
ASBM is dat je meer inzicht in de 
zorgvrager krijgt, door middel 
van verschillende modellen. Door 

deze verschillende modellen in te vullen, kom je erachter wat de 
zorgvrager echt nodig heeft en hoe je je begeleiding hierop kunt 
aanpassen. Ook is het mooi dat je bij de theorie ASBM juist niet naar 
het ‘probleemgedrag’ kijkt, maar vooral naar de mogelijkheden van 
de zorgvrager. 

Wat zou je mee willen geven aan de lezers van het Adullam 
Contact?
Ik wens alle lezers veel leesplezier in het Adullam-contactblad.

Naam:  Gijsbert van Dalfsen
Leeftijd:  22 jaar

Functie:  medewerker activiteitenbegeleiding, 
medewerker woonbegeleiding

Waar:  Muiderheim
In dienst sinds:  februari 2015

 “Cliënten 

zouden mij 

omschrijven 

als: streng, 

consequent, 

maar ook 

wel in voor 

een grapje.”
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Stichting Adullam kwam vanuit de 
nood tot stand. Gehandicaptenzorg 
naar Woord en belijdenis lijkt nu de 
meest vanzelfsprekende zaak van de 
wereld. Zij, die aan de wieg stonden 
van Adullam, voelden de nood van 
de gehandicapten met hun ouders en 
verzorgers. Een sterk verlangen naar 
zorg overeenkomstig Gods Woord 
drong hen. De Heere gaf in Zijn 
goedheid Adullam. Het is onze grote 
verantwoordelijkheid de gelegde 
grondslag te bewaken.

Grondslag
Wat is de grondslag? “(…) Het onveran-
derlijke Woord Gods naar de overzetting 
daarvan uit de oorspronkelijke talen 
op last van de Staten Generaal van de 
Verenigde Nederlanden volgens besluit 
van de Synode Nationaal, gehouden te 
Dordrecht in de jaren zestienhonderd 
achttien en zestienhonderd negentien, 
zijnde de grondslag der stichting nader 
uitgedrukt in de Drie Formulieren van 
Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door 
(…).” De nauwgezette formulering laat 
zien hoe zwaar de identiteit voor de men-
sen van het eerste uur woog. Iedereen 
binnen Adullam dient met die grondslag 
in te stemmen en die grondslag in leer en 
leven in praktijk te brengen; niet alleen 
binnen de voorzieningen, maar ook in de 
privé-omgeving. Identiteit leent zich niet 
voor verschillende werelden.

Kwaliteitscultuur
Identiteit heeft alles te maken met de 
kwaliteit. Vorig jaar verscheen van de 
hand van de bestuursvoorzitter van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
het boek ‘Onderwijsheid. Terug naar waar 
het echt om gaat.’ Hij behandelt daarin 
de kwaliteit van organisaties. Voor een 

goede kwaliteitscultuur formuleert hij o.a. 
de vereiste van een hoogwaardige, col-
lectieve, inhoudelijke ambitie. Die vereiste 
is van zeer wezenlijk belang. Missie en 
grondslag noemt hij dé hoogwaardige, 
collectieve en inhoudelijke ambitie. 
Missie en grondslag moeten collectief, 
dus gezamenlijk gedragen worden 
door iedereen in de organisatie. Missie 
en grondslag moeten ook verinnerlijkt 
zijn. Zij moeten behoren tot het ‘zijn’ van 
iedereen binnen de organisatie.

Verinnerlijking
Wijlen ds. Tj. de Jong schreef in de uitgave 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van Adullam behartenswaardige woor-
den over de relatie tussen identiteit en 
allen die betrokken zijn bij Adullam. “Van 
belang is ook dat de voorzieningen en 
allen die daarbinnen werkzaam zijn, zich 
identificeren met de identi-
teit en dezelfde confessi-
onele grondslag hebben. 
Zowel naar binnen als 
naar buiten toe 
dienen bestuur, 
werkers en ver-
zorgenden een 
eenheid te zijn 
en dient de 

identiteit te functioneren.” Verinnerlijking 
was zijn boodschap. Ten diepste geldt 
wat Voetius schreef over de pietas. Wat 
is de pietas? Dat is de strikte christelijke 
levenswandel, die gevoed wordt door 
een innerlijke geloofservaring.

Veruiterlijking
Wat zien we in allerlei organisaties als 
die verinnerlijking van grondslag en 
missie ontbreekt? De heilloze weg van 
veruiterlijking. Gebod op gebod, regel op 
regel. De innerlijke binding is weg. Dat 
maakt regelgeving noodzakelijk. Waar de 
vanzelfsprekendheid voorbij is, moet als 
vanzelfsprekend veel geregeld worden. 
Waar verinnerlijking gaat wijken, vindt 
veruiterlijking plaats door opgeschroefde 
regelgeving. Dat is een weg die wij 
niet moeten inslaan. Bij de mensen van 
het eerste uur was het verlangen naar 
zorg op grond van Gods Woord sterk 
aanwezig. Als we dat beseffen, dan moet 
verinnerlijking van missie en grondslag 
vanzelfsprekend zijn. Dan beseffen we 

‘waar het echt om gaat’.

De vanzelfsprekendheid voorbij

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

Identiteit vraagt voortdurend onze aandacht. Verdieping 

en opscherping is nodig. “Wel dient eenieder die betrokken 

is bij de reformatorische instellingen en voorzieningen 

zich altijd weer te toetsen, te onderzoeken, opgescherpt 

te worden, gewaarschuwd en onderwezen te worden, te 

getuigen. Dat geldt ook voor onze woorden en daden.”

Ds. Tj. de Jong
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I
In beeld

De moeder van 
Lucette vertelt: 
“Na de bevalling 
werd Lucette 
meteen bij mij 
weggehaald. 
Haar hartslag viel 
weg en voor de kinderarts was het meteen duidelijk 
dat er iets ernstigs aan de hand was. Het bleek dat ze 
besmet was met de streptokokken-bacterie. Ze kreeg 
hersenvliesontsteking en moest bijna twee weken in 
het ziekenhuis blijven. De arts zei meteen dat ze er 
wat aan over zou houden, ook al was dat toen niet 
zichtbaar.”
“Dat geloof je niet meteen,” vult de vader van Lucette 
aan, “je zag niets aan haar. Je houd altijd hoop dat het 
nog wel meevalt. Dat er misschien wel niets aan de 
hand zal zijn.”
Maar al snel wordt zichtbaar dat Lucette inderdaad 
schade aan haar hersenen heeft opgelopen. “Haar 
rechterhand is altijd tot een vuist gebald. Dat komt 
door de schade aan haar linkerhersenhelft. Toen ze 
een jaar was, is er een CT-scan gemaakt. Daarop was 
de schade duidelijk te zien. Linksachter was afgestor-
ven; een donkere vlek op de afbeelding.”

Slecht zicht
Lucette is twee jaar als ze naar een revalidatiecentrum 
in Zwolle gaat. “Een ouder echtpaar kwam haar halen en 
bracht haar naar Zwolle.”
Inmiddels wordt duidelijk welke consequenties de 
hersenbeschadiging heeft. “We hebben geprobeerd haar 
te laten staan, bij een statafel, en om haar te laten lopen 
met een loopkar, maar dat heeft ze beide nooit gekund. 
Op een gegeven moment werd epilepsie bij Lucette 
geconstateerd. Ook kwamen we erachter dat ze erg 
slecht ziet. Ook dat komt door haar hersenbeschadiging. 
Dat is niet op te lossen met een bril, want het is in wezen 
geen oogafwijking, maar een neurologisch probleem. 
Visuele agnosie, wordt het genoemd. Lucettes gehoor 
heeft heel veel overgenomen. Ze kan aan een kuchje of 
aan de manier waarop iemand loopt, horen wie het is. 
Maar als ze een kamer vol mensen inkijkt, kan ze ons als 
ouders bijvoorbeeld niet herkennen tussen de mensen.”

“Ik heb het heel druk hoor, overdag”, 

vertelt Lucette. “Ik ga was vouwen, dingen 

inpakken, verven 

en op donderdag in 

het winkeltje staan.” 

Wat ze dan het 

leukste vindt? “Alles,” 

zegt ze, “alles vind ik 

leuk.”
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Tekst: Els Arends

Scholen
Na het revalidatiecentrum gaat Lucette naar een school van 
Bartiméus, de Bosschool, in Doorn. “Dat ze daar naartoe ging 
had alles te maken met haar slechte zicht. We hoopten dat ze 
daar misschien braille zou kunnen leren lezen, maar dat is niet 
gelukt. De begeleiding was daar verder heel goed. Ze leerde 
rekenen met pictogrammen, ze kreeg fysiotherapie, muziekles 
en ze ging regelmatig zwemmen. In 2004 heeft ze zelfs haar 
zwemdiploma gehaald.”
Lucette mengt zich in het gesprek: “Ze gingen daar niet uit de 
Bijbel vertellen.” “Dat klopt,” beaamt haar vader, “dat was jammer, 
hè?” Lucette knikt.
Na 2006 gaat Lucette in Zwolle naar school: de Eliëzer- en 
Obadjaschool. Op het moment dat de naam van die school 
valt, mengt Lucette zich opnieuw in het gesprek. “Ze mochten 
me van mama niet duwen”, zegt ze. Haar moeder begint te 
lachen. “Dat klopt. Je moest zelf met de 
rolstoel rijden, hè?”
“Lucette vindt het heerlijk om geduwd te 
worden,” vervolgt ze, “maar het is natuurlijk 
beter als ze het zelf doet. Nu heeft ze een 
rolstoel met een dubbele hoepel, want ze 
kan maar één hand gebruiken. We hebben 
ooit een elektrische rolstoel geprobeerd, 
maar dat was geen succes. Door haar 
beperkte zichtveld ging het veel te hard 
voor haar; ze kon niet op tijd reageren.”
Lucettes vader vult aan: “Lucettes broers 
vonden de elektrische rolstoel wél een 
groot succes. Wat deden ze, Lucet?” “Hard 
rijden”, zegt Lucette.

Kroonheim en Muiderheim
Als Lucette achttien is, komt een plaatsje 
vrij in Uddel, op Kroonheim. Lucette 
woont daar twee jaar, maar dan besluiten 
haar ouders om haar weer naar huis te 
halen. “Voor Lucette was het beter als 
ze weer even thuis kwam wonen; dat 
merkten we aan alles”, vertelt haar vader. 
“Gelukkig kon ze dat jaar nog wel op 
de dagbesteding blijven. Ondertussen 
hadden we contact met Muiderheim in 
Genemuiden. En daar woont Lucette nu vanaf de start. Met 
heel veel plezier.“
“Ja,” zegt Lucettes moeder, “als ze thuiskomt, zegt ze: ‘Gezellig, 
hè?’ Maar ze laat er meteen op volgen: ‘Mijn bed is in 
Genemuiden.’”

Vriendinnen
Lucette heeft meerdere vrien-
dinnen. “Eén van hen kwam 
op een gegeven moment bij 
ons binnenlopen en zei: ‘Zal 
ik Lucette meenemen naar 
de verkoping van de kerk?’ 
Sindsdien onderneemt ze met 
Lucette leuke activiteiten. Heel 
bijzonder hoe dat is gegaan. 
Een andere vriendin is vrijwillig-
ster van de stichting Helpende 
Handen. Zij gaat ieder jaar met 
Lucette mee naar de gehandi-
captenweek. Iedere keer krijgt 
Lucette een prachtig fotoalbum 
mee met herinneringen aan die 

week. Ook gingen we 
als gezin naar de club 
van Helpende Handen. 
Wat deden jullie daar, 
Lucette?”
“Zingen”, zegt Lucette. 
“Lucette kan heel 
mooi zingen,” zegt haar 
moeder, “en ze kent zoveel 
psalmen uit haar hoofd. 
Als we naar de kerk gaan, 
moeten we altijd de psalm 
opzoeken, ook al kan ze 
niet lezen. We zijn pas nog 
naar een psalmzangavond 
in Hasselt geweest, hè 
Lucette?”
Lucette knikt en lacht, 
geniet duidelijk van de 
herinnering. Dan zegt ze: “Ik 
ga ook naar een gastgezin.” 
“En wat doe je daar?”, vraagt 
haar vader.
“Spelletjes,” zegt ze, “sjoe-
len. Mens-erger-je-niet. 
Ganzenbord.”

“En word je dan niet boos als je 
verliest?”
“Ik hoef niet boos te worden”, 
zegt Lucette stellig. “Want ik 
win altijd.”

• “We hebben geprobeerd 
haar te laten staan, bij een sta-
tafel, en om haar te laten lopen 
met een loopkar, maar dat 
heeft ze beide nooit gekund.

“Als ze 

thuiskomt, zegt 

ze: ‘Gezellig, 

hè?’ Maar ze 

laat er meteen 

op volgen: 

‘Mijn bed is in 

Genemuiden.’”
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In de lens

Bij het vragen naar foto’s van comitéleden die actief 
bezig zijn met de zorgvragers van Adullam, kregen 

we de volgende reactie: “Er zijn niet zoveel foto’s 
beschikbaar van comitéleden met gehandicapten; 

comitéleden zijn meestal in de weer...” Toch hebben 
we een aantal foto’s ontvangen die onderstrepen 
dat de zorgvragers genieten van de inspanningen 

van de comités!

Tekst: redactie

Actief genieten

1

4

1   Jacob Koopman (Beekheim) overhandigt een tasje 
met inhoud aan de heer S.M. Bolier, tot voor kort voor-
zitter van comité Barneveld.

3   Genieten van 
de vele bezoe-
kers tijdens de 
winterfair 2015 te 
Puttershoek: de 
heer F.P. de Groot 
(voorzitter comité 
Puttershoek).

4   Een toekomstig comitélid? “Ik 
vind nu de kerstkaarten al prach-
tig, die opa T. Hoogendoorn uit 
Waarder ieder jaar voor Adullam 
verkoopt!”

5  Diverse plaatselijke 
comités worden 
gevraagd te assisteren 
bij het organiseren van 
een contactdag. Op deze 
foto de contactdag in 
Hendrik-Ido-Ambacht.

2   De bewoners van Molenheim genieten 
van de activiteiten tijdens de verkoping in 
Alblasserdam!

5

2

3
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Waarvoor gebruikt Adullam domotica?

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Domotica, dat is een moeilijk woord. 
Wat zou dat toch betekenen? 
Domotica is techniek in een huis, 
appartement of op een werkplek.

Domotica

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

Het is eigenlijk net een soort communicatie. Maar 
dan niet tussen mensen, maar tussen allemaal 
elektronische apparaten.

Voor communicatie tussen bijvoorbeeld jou en je 
begeleiders door middel van telefoon of computer.

Domotica zorgt ervoor dat je goed kunt wonen en 
leven in het appartement of huis waar je woont. 
Best bijzonder, hè? 
Wil je meer weten? Of heb je zelf nog ideeën 
voor domotica bij Adullam? Praat dan met je 
eerstverantwoordelijk begeleider.

Dus niet alleen je familie, vrijwilligers en je begeleiders ondersteunen 
jou om een fijne en goede woonplek te hebben. Ook deze middelen 
kunnen helpend zijn om fijn te wonen op de plek waar jij nu woont.

Voor de verwarming, zodat jij 
het niet te koud krijgt.

Voor airconditioning, zodat 
het ook in de zomer lekker 
koel kan blijven.

Voor verlichting, zodat je 
binnen licht hebt, als het 
donker is. Of juist buiten, als 
je in de zomer op het terras 
wilt zitten. 

Voor beveiliging; bijvoorbeeld met camera’s, zodat 
de nachtdienst kan kijken op het scherm hoe het 
met iedereen gaat of wie aanwezig is. Waardoor jij 
toch veilig kunt wonen of geholpen kunt worden 
als je dat nodig hebt. 
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Steun
   Adullam

Projecten fondsenwerving 2016

In 2015 heeft Adullam een begin gemaakt met het 
benoemen van projecten voor fondsenwerving. In 
dit overzicht vindt u alle projecten voor 2016. Deze 
bijlage kunt u eenvoudig uit het contactblad halen en 
apart bewaren.

Voor dit jaar is een forse toename te zien bij de 
projecten die de directe zorgverlening raken. Zo 
bestemt Adullam bijna €175.000 aan het oplossen 
van zogenoemde knelpunten in de zorgverlening. 
Ook voor de verdere implementatie van ASBM en de 
ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan is 
€156.700 gereserveerd. We vertrouwen erop dat u het 

ook in 2016 mogelijk maakt om identiteitsgebonden 
zorg te verlenen aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Van harte aanbevolen!

Concrete doelstellingen
Hieronder staan de diverse projecten met concrete 
doelstellingen. Hierdoor is het voor u duidelijk wat 
met welk project gerealiseerd wordt. Verder zijn de 
projecten ook op de website zichtbaar; hierbij is het 
mogelijk om direct een donatie te doen en de voort-
gang wordt maandelijks bijgewerkt. Op de website is 
tevens zichtbaar welk comité welk project sponsort. 
Zie www.adullamzorg.nl/projecten

Thema: Identiteitsgebonden zorg

Onderwerp Locatie Benodigd

Identiteit is bestaansrecht voor Adullam (P010) Adullam-breed € 199.200

Steeds weer wordt duidelijk dat zorgvragers en ouders/familieleden voor Adullam kiezen vanwege de identiteit. Vandaar dat Adullam er 
elk jaar weer op inzet om deze te behouden en waar mogelijk het godsdienstonderwijs te verbeteren, tot heil van de medemens met 
een beperking. Met uw gift aan dit project steunt u Adullam in de kern van de organisatie.

Concrete doelstelling:
- Zorgverlening aan zorgvragers die om principiële reden niet verzekerd zijn.
- Nieuwe medewerkers ontvangen een interne identiteitstraining, waardoor de zorgvragers op identiteitsgebied eenduidig en op het 

juiste niveau begeleid worden.
- Opstellen van een muziek- en zangbundel die Adullam-breed gebruikt gaat worden.
- Doorontwikkeling van het godsdienstonderwijs, naar een Bijbelrooster op vier niveaus in een driejarige cyclus. Ter ondersteuning van 

de Bijbelse vertellingen zullen voor de laagste niveaus illustraties ontwikkeld worden.

Thema: Betaalbare zorg

Onderwerp Locatie Benodigd

Zorgverlening klaarmaken voor de toekomst (P012) Molenheim, Polderheim, Waardheim € 36.000

Adullam moet de zorg met steeds minder overheidsgeld organiseren. Hierdoor is het belangrijk de zorgverlening met zo min mogelijk 
middelen mogelijk te maken. Adullam investeert in duurzame verlichting en vergroot de zelfstandigheid van de zorgvragers. 

Concrete doelstelling:
- Dagbestedingslocatie voorzien van duurzame LED-verlichting.
- In de woonvoorziening worden speciale kookeenheden gerealiseerd. 

Deze vier pagina’s kunnen uit het 
magazine genomen worden.

Tekst: Jan van Velthuizen



Steun
   Adullam

Thema: Uitbreiding zorg

Onderwerp Locatie Benodigd

Voortvarend ingaan op noodvraag zorgverlening (P013) Zuiderheim, De Mantelienge, Waardheim € 96.300

Bij de start van nieuwe voorzieningen heeft Adullam te maken met hoge aanloopkosten en (tijdelijk) niet-sluitende exploitaties vanwege 
kleinschaligheid. Toch kiest Adullam er in deze gevallen voor om de zorg zo snel mogelijk te starten vanwege de nood die er vaak is.

Concrete doelstelling:
- Het samengaan van De Mantelienge met Zuiderheim is goed voorbereid, zodat de logeeropvang doorgang kan vinden.
- Na het realiseren van de nieuwbouw Zuiderheim is DAC Waardheim hierop goed voorbereid, zodat de dagbesteding goed aansluit.
- De inrichting voor nieuwbouw Zuiderheim is afgestemd op de toekomstige bewoners.

Onderwerp Locatie Benodigd

Zekerstellen zorg én onderwijs (P016) Veldheim € 13.500

Vanwege veranderende wetgeving zullen minder leerplichtontheffingen afgegeven worden. Het gevolg zal zijn, dat meer kinderen onder 
de leerplicht vallen en een beroep doen op passend onderwijs. Voor het kinderdagcentrum (KDC) betekent dit dat deze kinderen zorg en 
onderwijs op één plaats aangeboden gaan krijgen. Om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen is een (her)inrichting noodzakelijk. Het 
KDC van Veldheim verhuist naar Barneveld en gaat nauw samenwerken met de Rehobothschool. 

Concrete doelstelling:
- Opstellen nieuwe werkmethodes en arrangementen in samenwerking met de Rehobothschool.
- Inrichten van speelomgeving op de nieuwe locatie.

Thema: Vervoer

Onderwerp Locatie Benodigd

Vervoer van en naar dagactiviteitencentrum (P018) Horstheim, Veldheim, Waardheim, Wilgenheim € 249.900

De verschillende dagactiviteitencentra hebben te maken met stijgende kosten voor het vervoer en krimpende budgetten. De 
vervoerskosten kunnen niet (meer) uit de exploitatie betaald worden.

Concrete doelstelling:
- De gebruikte bussen kunnen onderhouden worden en indien nodig schaffen we een nieuwe bus aan.
- Alle overige vervoerskosten, zoals brandstof, worden betaald.

Nieuwe medewerkers worden getraind 
in het verlenen van zorg op grond van 
Gods Woord. Adullam investeert in 2016 
ook aan het verder ontwikkelen van 
Bijbels onderwijs.

In 2015 hebben de locaties Horstheim, 
Veldheim en Waardheim € 220.000 ont-

vangen voor de vervoerskosten, zoals 
brandstof en onderhoud. Voor 2016 is 

hiervoor bijna € 250.000 begroot. 



Thema: Zorguitvoering

Onderwerp Locatie Benodigd

Logeren om het gezin weer op adem te laten komen (P019) De Lindenhof € 15.000

Nog steeds is er behoefte binnen de achterban om zorgvragers logeermogelijkheden te bieden. Om de begroting sluitend te krijgen en 
het logeren mogelijk te houden, is uw bijdrage nodig.

Concrete doelstelling:
- Ondanks de kleinschaligheid blijft logeeropvang mogelijk.

Onderwerp Locatie Benodigd

Extra begeleiding bij het geven van intensieve zorg (P025) Muiderheim, Wonen Noord, Kroonheim, Zuiderheim € 174.600

Door de verdergaande bezuinigingen wordt steeds duidelijker waar knelpunten optreden in de zorgverlening. Met name bij zorgvragers 
of groepen die een intensievere hulpvraag hebben, is extra begeleiding zeer wenselijk om zoveel mogelijk nabijheid te kunnen bieden. 
Dit zorgt voor een hogere veiligheidsbeleving van de zorgvragers en medewerkers.

Concrete doelstelling:
- Extra begeleiding wordt geboden bij zorgvragers met een intensieve begeleidingsvraag.
- Extra nachtaanwezigheid wordt geboden waar dat vanuit de reguliere bekostiging niet mogelijk is. 

Thema: Zorgverbetering

Onderwerp Locatie Benodigd

Het welbevinden van de zorgvrager, uw zorg? (P020) Adullam-breed € 156.700

Adullam kan met uw hulp de zorgverlening nog verder verbeteren. De implementatie van de zorgmethodiek ASBM wordt verder 
opgepakt in 2016. Adullam is bezig met de vereenvoudiging van het ondersteuningsplan; hierdoor sluiten we beter aan bij de behoeften 
van de zorgvragers. Tevens is de benodigde tijd voor het opstellen flink korter.

Concrete doelstelling:
- Het vernieuwde ondersteuningsplan wordt geïmplementeerd in 2016 en 2017. 
- Vervolgen van de implementatie van ASBM door middel van training. Deze manier van begeleiden zorgt voor een zo goed mogelijke 

ervaring van het gewone leven door de zorgvragers. 

Medewerkers van Muiderheim, 
Kroonheim en Zuiderheim zijn 
in 2015 getraind in het werken 
met ASBM. In 2016 worden de 
teams van Wonen en DAC’s 
getraind. Greet Hakvoort heeft veel plezier van de 

nieuwe stoel. Deze gebruikt ze bij het werken 
op activiteitencentrum Kroonheim. 

Jenneken Haase (l) en Marjan Haase (r) genieten van 
de snoezelkar. Hiermee is hun ontspanomgeving 
verbetert. Voor dit doel is in 2016 € 53.700 begroot.



Direct resultaat voor de zorgvrager

Met de hierboven beschreven projecten is 
een totaalbedrag van € 1.200.000 gemoeid. 
Gebaseerd op de jarenlange trouwe steun van 
donateurs, bedrijven en andere gevers is de 
verwachting dat dit bedrag in 2016 ontvan-
gen wordt. Adullam wil de ontvangen gelden 
zoveel mogelijk in hetzelfde jaar inzetten voor 
het verlenen van zorg en begeleiding. Veel 
van de hierboven genoemde projecten heb-
ben direct resultaat voor de zorgvragers en 
hun ouders/familieleden. Wilt u meer weten 
over één van de projecten op een voorzie-
ning waarbij u betrokken bent? Neem gerust 
contact op met uw contactpersoon.

Uw gift overmaken?

Maak uw gift over aan Stichting 
Steun Adullam, Barneveld, 
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91. 
Vermeld de projectcode om er 
zeker van te zijn dat we uw gift 
goed kunnen verwerken. Als 
omschrijving kunt u bijvoorbeeld 
vermelden ‘PXXX gift’ of ‘PXXX 
opbrengst kaartenactie’. Ook als u 
geen projectcode vermeldt, komt 
uw gift goed terecht. Adullam zal 
de ontvangen gelden dan beste-
den waar dit het meest nodig is.

Onderwerp Locatie Benodigd

Verbeteren van werk- en ontspanomgeving (P022) Muiderheim, Kroonheim, Beekheim, Veldheim, Waardheim € 53.700

De deelnemers bij Adullam zijn niet zomaar bezig met tijdsbesteding, nee, ze zijn aan het werk. Dat betekent dat we ook aandacht 
schenken aan de werk- en ontspanomstandigheden van de zorgvragers. Na het vele werken is ontspannen en bewegen belangrijk.

Concrete doelstelling:
- Er worden bewegingsmiddelen aangeschaft voor diverse groepen. U kunt hierbij denken aan een rolstoelfiets, therapy-schommel en 

bijvoorbeeld een driewielfiets.
- Voor een laagniveau-doelgroep kopen we belevingsgericht snoezelmateriaal.
- Op de woonvoorziening wordt een AED aangeschaft en andere EHBO-apparatuur.
- Voor meervoudig complex gehandicapten wordt speciale apparatuur aangeschaft om het bewegen te stimuleren.

Onderwerp Locatie Benodigd

Zonder innovatie geen verbeteringen in de zorg (P024) Adullam-breed € 123.800

Elke ontwikkeling begint met een goed idee. Elke ontwikkeling kost geld. Om van idee naar ontwikkeling te komen, stelt Adullam ieder 
jaar een bedrag beschikbaar. Ook zijn dit jaar een aantal landelijke projecten benoemd. 

Concrete doelstelling:
- Aanschaf van een spraakcomputer om de communicatie van de zorgvrager te vergroten.
- Middelen opstellen om het belang van gezonde voeding binnen Adullam onder de aandacht te brengen. 
- Pilot met digitale hulpmiddelen, zoals een ‘ik-boekje’, en kinderen stimuleren om te praten.
- Herbezinning van dagbestedingslocatie in relatie tot ASBM.

Onderwerp Locatie Benodigd

Benodigde meerzorg vanwege onvoldoende bekostiging (P026) Kroonheim, Zuiderheim, Waardheim € 81.300

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt. Samen met ouders en andere specialisten 
wordt de noodzaak om deze zorg te bieden vastgesteld. De betreffende zorgvragers zijn echt gebaat bij deze aanpak; echter, financiële 
middelen zijn hiervoor niet beschikbaar.

Concrete doelstelling:
- Aan een aantal zorgvragers verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de ontvangen bekostiging.
- Voldoende zorg en begeleiding blijven verlenen aan zorgvragers die door PGB-financiering onvoldoende bekostiging ontvangen.

Project P016 is vanuit 2015 uitgesteld 
naar 2016: In samenwerking met 
de Rehobothschool worden nieuwe 
werkmethodes en arrangementen 
opgesteld.

Steun
   Adullam
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In memoriam

Roelie Petersen

Op donderdag 26 november jongstleden nam 
de Heere Roelie Petersen van ons weg. Hij is 62 
jaar geworden. Roelie logeerde vanaf november 
2012 met regelmaat in logeerhuis De Lindenhof te 
Staphorst. Het logeren verlichtte de liefdevolle zorg 
die Roelie kreeg in het gezin van zijn zus en zwager.

Roelie was een vriendelijke, rustige en betrokken 
logé, die met zijn eenvoudigheid en eigen speci-
fieke manier van communiceren een plaats had 
binnen het logeerhuis.
De laatste maanden ging de gezondheid van 
Roelie zichtbaar achteruit en we konden zien dat 
het stervensuur nabij was.

Op dinsdag 1 december jongstleden vonden de 
rouwdienst en de begrafenis plaats in Nunspeet, 
welke geleid werden door ds. A. Schot. Tijdens de 
rouwdienst werd een meditatie gehouden uit 1 
Petrus 1:17, over de woorden “En indien gij tot een 
Vader aanroept Dengene Die zonder aanneming des 
persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt 
in vreze den tijd uwer inwoning.”
De dominee benadrukte dat het voor de Heere niet 
belangrijk is hoe de mens in het dagelijks leven 
aangezien wordt en wat voor werk hij doet, maar 
hoe hij voor God staat en werkt.

Sterke de Heere zijn familie in dit verlies. In het bij-
zonder zijn zus en zwager, bij wie Roelie de laatste 
jaren in huis woonde. Maar ook de begeleiders en 
medelogés van De Lindenhof. Dat deze roepstem 
geheiligd mag worden aan ons aller hart.

Mw. V. Spiker, locatieleider

In memoriam

De heer W. Mudde 

In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid nam de Heere op 
maandag 11 januari jongstleden van ons weg, onze 
betrokken en actieve vrijwilliger de heer Mudde. Vanaf 
september 1994 heeft de heer Mudde zich ingezet 
voor Adullam in het bijhouden van de donateursad-
ministratie en de distributie van het Adullam Contact. 
Plichtsgetrouw en punctueel heeft hij het werk in 
al die jaren verricht. Vanwege de zwakheid van het 
lichaam werden de werkzaamheden de laatste jaren 
steeds meer door zijn vrouw opgepakt.

Op dinsdag 19 januari jongstleden vonden de rouw-
dienst en de begrafenis plaats. Ds. A.F.R. van de Veen 
uit Utrecht leidde de rouwdienst, welke plaatshad in 
het Hervormd Centrum te Maartensdijk. Na een inlei-
dend woord preekte de dominee uit Psalm 84:12b “Hij 
zal het goede niet onthouden dengenen die in oprecht-
heid wandelen.” 
“De heer Mudde is ons slechts voorgegaan. De dood 
is de bezoldiging der zonde; geen betaling van de 
zonde. We weten allemaal dat Adam gezondigd heeft 
en daarom de dood schuldig is; we weten het met het 
verstand. Maar weten we het ook persoonlijk? Kennen 
we de droefheid naar God?”

Op de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven werd de 
heer Mudde door de kleinzoons grafwaarts gedragen. 
Ds. Van de Veen sprak van een ernstige roepstem die 
uitgaat naar alle aanwezigen: “De grote vraag is: Hoe is 
het met u en mij? Wanneer is het onze dag?” Als laatste 
sprak één van de kleinzoons een dankwoord namens 
de familie en een persoonlijk dankwoord.

Een lege plaats blijft achter. Mevrouw Mudde, de 
kinderen en verdere familie moeten hun man, vader 
en opa missen. De Heere vervulle de lege plaats met 
Zichzelven, zodat uit dit sterven nog leven geboren 
mag worden.

Jan van Velthuizen, communicatie en fondsenwerving
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Begeleider Klaas Beens en ICT-
coördinator Wilrie Multem kunnen er 
veel over vertellen: de voor- en nadelen 
van domotica. Niet een onderwerp dat 
ver van hun bed staat, want op locatie 
Muiderheim wordt er dagelijks veelvul-
dig gebruik van gemaakt. Maar wat is 
domotica eigenlijk? Wilrie: “Domotica is 
ontstaan doordat mensen door middel 
van ICT thuis slimmer hun apparaten 
wilden bedienen. Denk aan het rege-
len van bijvoorbeeld inbraakalarm, 
verlichting of geluidsinstallaties via 
media als mobiele telefoons of iPads. 

In woongebouwen, hotels en in de 
zorg werd domotica een onderdeel van 
het automatiserings- en beheersings-
systeem van het gebouw.” Hij lacht 
even. “En dat is simpel gezegd wat hier 
is gebeurd. Bij de nieuwbouw is erop 

gelet dat alle systemen zó zijn ingericht, 
dat de medewerkers door middel van 
telefoons en iPods sneller kunnen 
inspelen op het gedrag van bewoners.” 
Klaas vult aan: “Ja, je kunt hier echt niet 
meer zonder je telefoon.”

“Techniek heeft als doel om de  zorg voor onze bewoners nóg 
beter en specifieker te maken”

DOMOTICA

Rammelen aan de deurklink heeft geen 

effect; de centrale deur van locatie 

Muiderheim gaat echt niet zomaar open. 

Wie een bezoek brengt aan dit nog nieuw 

ruikende gebouw moet daar dan ook 

rekening mee houden. Want hier weten 

begeleiders en bewoners als geen ander wat 

de mogelijkheden van ICT zijn. Begeleider 

Klaas Beens en ICT-coördinator Wilrie 

Multem leiden enthousiast rond en vertellen 

over de voordelen, de veiligheid en de 

toepassingen van domotica. “Je kunt hier 

simpelweg niet zonder telefoon.”

Domotica, een praktisch onderdeel van de zorgverlening

• Wilrie Multem: 
“Het mooie van 

dit systeem is dat 
het op meerdere 

locaties te 
gebruiken is.” 
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Telefoon
Klaas maakt het concreet en loopt naar 
de kamer waar de telefoons van de 
medewerkers die geen dienst hebben, 
staan uitgestald. “Kijk, dit is de mijne. 
Die is nu opgeladen en klaar voor 
mijn dienst.” Hij toont een scherm met 
allerhande meldingen. Hoe komen die 
zo op zijn telefoon? “Deze telefoons zijn 
gekoppeld aan de computer boven; 
ik zal het laten zien.” Aangekomen bij 
de computer boven, logt Klaas in, in 
een systeem. “Met dit systeem is alles 
intern geregeld. Per bewonerskamer 
zijn zaken vastgelegd. Hier kan ik 

bijvoorbeeld instellen dat Arne,” hij 
knikt naar bewoner Arne Timmerman, 
die zich inmiddels bij het gezelschap 
heeft gevoegd, “met zijn tag [zie alinea 
‘Deuren met tag’, BP] toegang heeft 
tot alle deuren, behalve deur X en 
deur Y. Ik krijg ook een melding als een 
bewoner bijvoorbeeld ’s nachts zijn 
kamer verlaat of wanneer teveel geluid 
in de kamer wordt gemaakt.” Om een 
indruk te geven hoe dat werkt, demon-
streert Klaas dit. Hij zet het systeem in 

de nachtstand en vervolgens wordt 
met meerdere mensen hardop door 
elkaar gepraat in de kamer van Arne. 
Onmiddellijk krijgt Klaas een melding 
op zijn telefoon. “Zie je? Nu krijg ik in 
mijn scherm te zien dat in de kamer van 
Arne het akoestisch systeem is geacti-
veerd. Reden dus voor mij om, normaal 
gesproken, even te checken of alles wel 
goed gaat. In sommige gevallen kan het 
bijvoorbeeld zijn dat een bewoner een 
epileptische aanval krijgt.” Grinnikend: 
“En soms blijkt het loos alarm te zijn en 
snurkt een bewoner gewoon heel hard.”

Camera’s
Ook de camera’s zijn aangesloten op 
het systeem en de computer, maar de 
beelden daarvan zijn niet te zien op 
de telefoon. Hoe moet dat dan en hoe 
zit het eigenlijk met de privacyregels? 
Wilrie: “Per etage ligt er een iPod bij 
de computer. Dat is een oplossing 
die we zelf bedacht hebben.” Hij 
laat het schermpje zien. “In een 
nachtdienst werken begeleiders 
vaak alleen. Als ze dan even niet bij 
de computer zitten om de beel-
den te bekijken, omdat ze ergens 
anders nodig zijn, kunnen ze via 
de iPod even kijken of iedereen 
nog in diepe rust is of juist niet.” 
Er zijn maar weinig bewoners die 
een camera in hun kamer hebben 
hangen. Klaas: “Daar zijn inderdaad 
regels voor. De camera’s die er 
hangen, hangen in de gangen en, 
met toestemming van de bewoner 
en zijn of haar familie, in enkele 

bewonerskamers.” Het gaat dan vaak om 
bewoners voor wie het fijn is dat bege-
leiders op afstand kunnen monitoren of 
alles goed gaat. “Er is bijvoorbeeld een 
meneer hier die soms epileptische aan-
vallen krijgt. Hij vindt het een fijn idee 
dat we dat dan kunnen zien, om er snel 
op te kunnen reageren”, vertelt Klaas. 
Wilrie vult aan: “Maar een camera is niet 
altijd nodig; je kunt bijvoorbeeld ook 
een epilepsiemat onder het matras leg-
gen en die aan het systeem verbinden. 
Dan krijgt de begeleider een melding 
als de mat veel heftige bewegingen 
detecteert.” De mogelijkheden, zo blijkt, 
zijn bijna eindeloos.

Deuren met een tag
Inmiddels toont bewoner Arne hoe hij 
met zijn ‘tag’ de deur van zijn kamer 
kan openen. Klaas licht toe: “Deze tag, 

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom, Beptekst    Foto’s: J. Bisschop

“Techniek heeft als doel om de  zorg voor onze bewoners nóg 
beter en specifieker te maken”

• Klaas Beens: “Deze telefoons, waar 
de meldingen op binnenkomen, zijn 

gekoppeld aan de computer.”

Domotica, een praktisch onderdeel van de zorgverlening

“Als het akoestisch 

systeem een melding 

geeft, kan het zijn 

dat een bewoner een 

epilepsieaanval krijgt. 

Of hij of zij ligt gewoon 

heel hard te snurken”
 
Klaas Beens
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een vierkant chipje, wordt hier eigenlijk 
gebruikt in plaats van een sleutel. Je 
moet hem bij alle deuren voor een lezer 
houden, waarna de deur automatisch 
opent. De bewoners die ermee om 
kunnen gaan, hebben hem altijd bij 
zich. Voor anderen hebben we ze bij 
hun eigen deur gemonteerd, zodat ze 
daar altijd in kunnen. Maar Arne hier,” hij 
knikt, “kan er heel goed mee overweg, 
nietwaar?” Arne knikt glimlachend en 
demonstreert nogmaals hoe de deur 
open klikt. Voor elke bewoner en mede-
werker is de tag persoonsgebonden 
ingesteld. Arne kan bijvoorbeeld bijna 
alle deuren in het gebouw openen. 
Wilrie: “Het mooie van dit systeem is dat 
het op meerdere locaties te gebruiken 
is. Ik werk bijvoorbeeld 
normaal in Barneveld, 
maar kan met mijn 
tag óók hier door het 
gebouw heenlopen. Al 
kan ik niet alle deuren 
openen; die vrijheid is 
mij hier niet toegekend.” 
Maar is dat dan wel 
veilig, want wat gebeurt 
er dan als iemand zijn 
of haar tag verliest? 
Wilrie: “Die kan men op 
de locatie zelf via het 
systeem uitschakelen; 
het beheer ligt bij de 
locatie zelf, zodat daar 
snel op ingespeeld kan 
worden.”

Persoonsgebonden
Persoonsgebonden 
blijkt het sleutelwoord 
te zijn. Klaas: “We heb-
ben hier bijvoorbeeld 
een bewoner die van 
zichzelf weet dat het 
niet verstandig is als 
hij overdag zijn kamer 
verlaat. Hij heeft in een 

bewonersvergadering aangegeven dat 
hij wil dat wij een melding krijgen als hij 
zijn kamer verlaat. Dat is nu het geval. 
Hetzelfde geldt voor een bewoner 

die bijvoorbeeld graag geholpen wil 
worden bij het naar het toilet gaan. 
Als ze aan het trekkoordje in de toilet-
ruimte trekt, krijgen we een melding 
dat ze geholpen wil worden. Ja, je kunt 
veel gerichter helpen, aanwezig zijn 
en iedereen op een goede manier in 
de gaten houden. Zeker als je, in een 
nachtdienst, alleen op de groep bent.”

Mensenwerk
Voor de toekomst zien Wilrie en Klaas 
nog mogelijkheden genoeg om het 
systeem nog meer aan te passen op de 
wensen van bewoners en hun familie-
leden. “Maar we moeten het ook niet 
te groot maken”, vindt Klaas. “Niet alle 
bewoners merken veel van de domotica 

in dit gebouw. Wie met de tag 
omgaat vindt het mooi, wie er 
niet mee om kan gaan, merkt er 
namelijk weinig van. Al wordt 
het natuurlijk wel fijn gevon-
den als er gelijk iemand komt, 
als je op het toilet om hulp 
hebt gevraagd.” Dan, lachend: 
“Ja, zolang ze er voordeel bij 
hebben, is het goed en zijn 
bewoners eraan gewend. Maar 
werkt het niet of gaat het niet 
zoals gewenst? Dan is Leiden in 
last, hoor! Want hoe mooi sys-
temen ook werken, je blijft met 
mensen te maken houden. En 
dat is tegelijk het mooie, want 
dat is tenslotte ook waar al deze 
techniek toe dient, nietwaar? 
Om de zorg voor onze bewo-
ners nóg beter en specifieker te 
maken.”

DOMOTICA

• Arne demonstreert het trek-
koordje in de toiletruimte.

“De systemen zijn 

zó ingericht dat de 

medewerkers sneller 

kunnen inspelen 

op het gedrag van 

bewoners”

Wilrie Multem
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Tekst: Everdien Schalk

Wilt u zich kort voorstellen?
Mijn naam is Jacob Tippe, 67 jaar oud, 
geboren en getogen in Staphorst. Mijn 
vrouw en ik hebben samen vijf volwas-
sen kinderen en twaalf kleinkinderen. 
Kerkelijk zijn we lid van de Hersteld 
Hervormde Gemeente in Staphorst.

U bent accountant en hebt ruim 40 
jaren in dit beroep gewerkt. Wat 
kunt u voor Adullam betekenen?
Als accountant ben je hoofdzakelijk 
met cijfers bezig; naast het ‘rekenwerk’ 
gaat het vooral om de beoordeling 
en interpretatie van- en de advisering 
naar aanleiding van de financiële uit-
komsten. Binnen de Raad van Toezicht 
heb ik dan ook het aandachtsgebied 
financieel/economisch en bedrijfsma-
tig gekregen. Adullam is een organi-
satie waar veel geld in omgaat en het 
is zaak om die geldstroom op een verantwoorde wijze opti-
maal aan te wenden voor het ons gestelde doel. Gezien mijn 
achtergrond hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren. 
Bovendien boeit mij hetgeen achter de cijfers zit, namelijk de 
mens en zijn handelen.

Hoe lang kent u Adullam?
Vanaf de start van Horstheim kwam Adullam al bij mij in beeld; 
reeds verscheidene jaren mocht ik hand- en spandiensten ver-
richten bij de jaarlijkse fietstocht en verkoping in Staphorst. Na 
mijn pensionering heb ik mij als vrijwillige chauffeur aangemeld.

Kunt u iets vertellen over uw vrijwilligerswerk op 
Horstheim?
Periodiek vervoer ik gedurende een hele week de deelnemers 
uit Urk naar Horstheim en aan het eind van de dag weer naar 

huis. Met name de spontaniteit en de 
directheid van de passagiers spreken 
mij aan; ze doen zich voor zoals ze 
werkelijk zijn. Hier kunnen wij nog een 
voorbeeld aan nemen. Al op één van 
de eerste ritten kwam een motor-
agent op het idee om de bus aan te 
houden en de papieren te contoleren; 
de passagiers vonden het prachtig! 
Gelukkig was alles in orde en moch-
ten we onze reis vervolgen.

Hoe ziet u identiteitsgebonden zorg 
in de toekomst?
Er zal zeker behoefte blijven aan iden-
titeitsgebonden zorg zoals Adullam 
die biedt. De wereld om ons heen zal 
echter steeds minder begrip hebben 
voor onze visie en dat vraagt van ons 
een duidelijke stellingname. Waarom 
is onze handelwijze zó en niet zoals de 

grote meerderheid in Nederland hierover denkt? Wees helder 
in de communicatie met overheid, zorgvragers en ouders en 
familieleden.

Wat is, wat u betreft, het belangrijkste speerpunt voor 
Adullam?
Het bestaansrecht van Adullam ontlenen we menselijkerwijs 
gesproken aan onze identiteit. Zorg ervoor dat iedereen binnen 
de organisatie toegerust wordt en blijft om de zorg gestalte te 
kunnen geven overeenkomstig onze doelstelling. Mochten we 
bovenal de zegen van de Heere verwachten bij onze dagelijkse 
arbeid. De ouders en verzorgers vertrouwen ons iets toe; laten 
wij dat vertrouwen niet beschamen. En verder: de betrok-
kenheid van onze achterban is groot; kijk maar naar de vele 
vrijwilligers en de offervaardigheid. Laten we dat koesteren en 
daar zuinig op zijn.

Een nieuw gezicht in de Raad van Toezicht
Kennismaking met de heer J. Tippe

Sinds december jongstleden is de Raad van Toezicht weer compleet. Met een 
aantal vragen stellen we de heer J. Tippe AA graag aan u voor. We wensen hem 
Gods zegen toe over het verantwoordelijke werk.
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Hallo kinderen, 

Van (voor)lezen krijg je nooit genoeg. Lekker onderuitgezakt met een boek in de bank of 
languit op je buik in het zonnetje met een boek voor je neus. Op de rand van het bed met 
je duim in je mond, terwijl iemand je voorleest. Boeken hebben jullie allemaal wel in huis. 
Hieronder zie je de voorkant van een boek. Maar dit boek is wel erg saai; ik zou het 
niet zo snel gaan lezen. Kun jij deze voorkant zo mooi maken, dat ik zin 
krijg om jouw boek te gaan lezen? Doe je best en stuur jouw 
boekomslag vóór D.V. 23 april a.s. naar:

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Maurice Mulder 

uit Balkbrug (6 jaar)

Harold den Uijl 

uit Kamperveen (5 jaar)

Arthur Wisse

uit Barneveld (4 jaar)

Gefeliciteerd!

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet
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Op een dag liet de heer Owen 
William bij zich komen. “Hoe komt 
het toch, William, dat je de hele 
dag kunt zingen?”, vroeg hij geër-
gerd. “Wel, mijnheer,” zei William, 
“ik ben zo dankbaar dat de Heere 
mij en mijn gezin overlaadt met 
zoveel zegeningen.” “Maar William, 
hoeveel verdien jij dan in een jaar?”, 
vroeg de heer Owen verbaasd. “Dat 
zal zoveel toch niet zijn”, liet hij er 
spottend op volgen. “O, dat zou ik 
niet weten! Wij leven bij de dag. Maar 
God schenkt ons elke dag genoeg 
voor ons dagelijks brood!” “Nu,” zei 
de heer Owen, terwijl hij William een 
bankbiljet van grote waarde gaf, “dan 
wil ik je vandaag eens een bijzondere 
vreugde geven.” Met verbazing nam 
William het geld aan. Hij had nog 
nooit zoveel geld bij elkaar gezien! 
“Dank u wel, mijnheer”, stamelde hij 

en hij haastte zich naar beneden. 
Daar vertelde hij zijn verbaasde 
vrouw wat er gebeurd was. 
Die avond vloog om voor William en 
zijn gezin. Hoe zouden zij dit geld 
toch op een goede wijze kunnen 
besteden? William wilde er een 
schoen- en laarzenwinkel mee opzet-
ten. Zijn vrouw wilde liever de kleren 

van de kinderen eens aanvullen. 
Uiteindelijk besloten ze om het geld 
veilig weg te bergen en er nog eens 
goed over na te denken wat ze er 
toch mee zouden doen. De volgende 
morgen stond William later op dan hij 
gewend was. Hij had die nacht niet 
zo goed geslapen. Hij had de mooiste 
schoenenwinkels en de rijkstgevulde 
linnenkasten voor zijn ogen getoverd. 
Zo kwam het, dat de heer Owen 
de volgende ochtenden niet meer 
wakker werd door een zingende 
William. Williams gedachten waren 

helemaal niet meer bij zijn werk. En 
als William eens begon te zingen, dan 
brak hij de regel half af om zijn vrouw 
te vertellen welke gedachte hij zojuist 
kreeg om met het geld te doen. Maar 
het ergste was: William, die anders 
elke dag tot de Heere bad, voelde 
dat de vrijmoedigheid om tot God te 
naderen hem had verlaten.

Op een ochtend sloeg 
William de Bijbel open. Hij 
las het zesde hoofdstuk uit 
1 Timotheüs. “De geldgierig-
heid is een wortel van alle 
kwaad, tot welke sommigen 
lust hebbende zijn afge-
dwaald van het geloof, en 
hebben zichzelven met vele 
smarten doorstoken. Maar 
gij, o mens Gods, vlied deze 
dingen, en jaag na gerech-
tigheid, godzaligheid, 
geloof, liefde, lijdzaamheid, 
zachtmoedigheid.” Toen 
William die woorden las, 
zag hij opeens waar hij 
mee bezig was! Hij riep 
zijn vrouw en kinderen en 
vertelde hen wat hij zojuist 
gelezen had. Vervolgens 

deed hij zijn jas aan en begaf zich 
naar zijn rijke bovenbuurman. 
“Mijnheer Owen,” zei hij, “hier is uw 
geld weer terug. Hartelijk dank voor 
uw vriendelijkheid, maar wij kunnen 
niet langer een schat behouden die 
ons van onze dankbaarheid berooft. 
Verdeel het geld maar onder de arme 
mensen.” Met deze woorden legde 
William het geld neer en vertrok naar 
zijn werkplaats. Hij nam de schoenen 
en het gereedschap en zong een lied 
van dank, zoals hij er in acht dagen 
geen gezongen had!

I n een kelder, onder een 
groot herenhuis, woonde 

een schoenmaker met zijn 
gezin. Elke dag weer ver-
diende William genoeg om 
zichzelf en zijn gezin te kun-
nen onderhouden. Hij was 
hier zo dankbaar voor, dat 
je hem vaak onder zijn 
werk kon horen zingen. In 
het herenhuis zelf woonde 
een rijke man. De heer 
Owen heette hij. Ook de 
heer Owen hoorde William 
vaak zingen. Maar hij vond 
het helemaal niet mooi! 
Hij ergerde zich aan het 
gezang van die eenvou-
dige schoenmaker.

VerhaalTekst: Jenneke van den Heuvel, vrij verteld naar een verhaal uit De Banier Kalender 1998
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Zalmroken

D.V. ZATERDAG 26 MAART

Comité Hardinxveld-Giessendam; 
kledingbeurs en autowasactie; van 
9.00 tot 12.00 uur; Buitendams 384 
(zaal en plein kerkgebouw OGGiN), 
Hardinxveld-Giessendam.

D.V. ZATERDAG 2 APRIL

Comité Nieuwe Tonge e.o.; verkoping; 
van 9.00 tot 12.00 uur; kerkgebouw 
HHG, Westdijk 37, Nieuwe Tonge.

D.V. WOENSDAG 6 APRIL

Comité Tholen; kledingverkoop met 
medewerking van D&M Fashion en 

Gentle Kids; van 10.00 tot 14.00 uur; zaal 
GG, Schoolstraat 4, Scherpenisse; en 
van 16.00 tot 20.00 uur; Dorpshuis De 
Stove, Voorstraat 42, Stavenisse.

D.V. ZATERDAG 9 APRIL

Comité Geldermalsen; 30e voorjaars-
verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
bedrijfshal Van Doorn, Laageinde 15a, 
Geldermalsen.

D.V. ZATERDAG 16 APRIL 

Comité Doornspijk; psalmzang-
avond met bovenstem; o.l.v. Lulof 
Dalhuisen; orgel: Peter Wildeman; van 

19.00 tot 21.00 uur; kerkgebouw HHG, 
Vierhouterweg 45, Elspeet. 

D.V. ZATERDAG 16 APRIL 
Comité Hendrik-Ido-Ambacht; jaar-
lijkse verkoopdag; van 10.00 tot 14.30 
uur; Willem de Zwijgerschool, Graaf 
Willemlaan 20, Hendrik-Ido-Ambacht.

D.V. ZATERDAG 16 APRIL 
Comité Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst; 
verkoping; van 9.30 tot 13.00 uur; 
Pieter Zandt Scholengemeenschap, 
Kamperstraatweg 1a, Kampen.

In dit Adullam Contact vindt u de 
verantwoording van de totaal-
opbrengsten van 2015 met het 

overzicht van wat Adullam met de 
ontvangen gelden gedaan heeft. 
De opbrengsten liggen ongeveer 
€ 60.000 lager dan de doelstelling 
en het jaar 2014. Desondanks is 
een totaalbedrag aan fondsen-
werving van ruim € 1.186.000 een 
flink bedrag! Mooi om te kunnen 
schrijven dat medewerkers getraind 
worden om de deelnemers op één 
en dezelfde wijze godsdienston-
derwijs te geven. Ook de bijdragen 
voor het vervoer hebben voortgang 
kunnen vinden; hiervoor hoeft 
dus niet gekort te worden op 
de zorgverlening. Dankbaar zijn 
we dat de gewenste projecten 

uitgevoerd kunnen worden, dankzij 
uw inzet. Ruim 1,1 miljoen euro bij 
elkaar gebracht door honderden 
vrijwilligers, duizenden donateurs, 
kinderen, kerkelijke gemeenten en 
bedrijven. Dat is de grote lijn. Op 
deze pagina’s leest u steeds over 
de enthousiaste inzet die ook bij de 
kleinere bedragen geproefd wor-
den. In dat licht is iedere bijdrage 
hartelijk welkom en worden ze 
evenveel gewaardeerd. Namens alle 
Adullam-bewoners, -deelnemers en 
-logés: hartelijk 
dank voor uw 
inzet in 2015!

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

     Dank voor uw 
inzet in 2015!

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

Steun
   Adullam

Fam. J. Bakker uit Urk heeft op 24 december 
jl. een actie zalmroken georganiseerd. Dit 
heeft het mooie bedrag opgebracht van 
€6.518. Hartelijk dank!
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Verkoping Kroonheim 

D.V. ZATERDAG 23 APRIL

Comité Puttershoek; verkoping en open 
dag Waardheim; van 10.00 tot 16.00 uur; 
Groeneweg 10 in Puttershoek.

D.V. DONDERDAG 5 MEI

Comité Doornspijk; autopuzzelrit; starten 
tussen 13.30 en 14.30 uur; startpunt is het 
Adullam-winkeltje, Oude Harderwijkerweg 
35, Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 7 MEI

Vrouwenvereniging Ruth van de HHG 
Rehoboth te Nieuwleusen; verkoopdag 
t.b.v. de zending van de HHK en Adullam; 
van 9.30 tot 13.00 uur; HHG Rehoboth, 
Meeleweg 41, Nieuwleusen.

D.V. ZATERDAG 7 MEI

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

D.V. ZATERDAG 7 MEI

Comité Gouda e.o.; bloemen- en planten-
markt; van 8.30 tot 12.00 uur; schoolplein 
Graaf Jan van Nassauschool, Steynpad 1, 
Gouda.

D.V. ZATERDAG 14 MEI 
Comité Gouda e.o.; fietstocht; starten 
vanaf 14.00 uur; schoolplein Graaf Jan van 
Nassauschool, Steynpad 1, Gouda.

D.V. ZATERDAG 21 MEI

Comité Genemuiden; verkoping op 
Muiderheim; van 10.00 tot 15.00 uur; terrein 
Muiderheim, Krommesteeg 2, Genemuiden.

D.V. ZATERDAG 21 MEI 

Comité Alblasserdam; grote verko-
ping; van 9.30 tot 15.00 uur; ds. B. 
Toesplein, Alblasserdam.

D.V. DONDERDAG 26 MEI

Comité Doornspijk; kerkdienst; 
voorganger: ds. A.J. Britstra; aanvang 
19.30 uur; HHG, Zuiderzeestraatweg 
104, Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 28 MEI

Comité Ermelo; verkoping; van 
10.00 tot 15.00 uur; parkeerplaats 
Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 
Ermelo.

D.V. ZATERDAG 28 MEI

Comité ’s-Gravenpolder; derde 
verkoping; van 9.30 tot 15.00 uur; 
bij fam. Boone, Vrouwenweg 5, 
Hoedekenskerke.

D.V. ZATERDAG 28 MEI

Comité Leerbroek; verkoopdag; 
van 10.00 tot 15.00 uur; parkeerter-
rein achter Dorpshuis De Schakel, 
Raadhuisplein 1, Leerbroek.

D.V. ZATERDAG 28 MEI

Comité Woudenberg; verkoping en 
prachtige voorjaarsfietstocht; van 
10.00 tot 15.30 uur; Wartburgschool, 
Laan 1940-1945 nr. 33, Woudenberg. 
Starten fietstocht tussen 10.00 en 
10.30 uur; deze is 15 of 25 km incl. 
een tussenstop op de helft van de 
route.

D.V. ZATERDAG 28 MEI

Comité Urk; verkoping; van 9.00 tot 
16.00 uur; locatie terrein Jachin Boaz 
kerk en woonzorgcomplex ‘Het Top’ aan 
de Singel 10 in Urk.

D.V. ZATERDAG 4 JUNI 

Comité Ede; verkoping op Veldheim; 
van 10.00 tot 15.30 uur, terrein 
Veldheim, Bovenbuurtweg 33, Ede.

D.V. ZATERDAG 4 JUNI 
Comité Gouda e.o.; jaarlijkse verko-
ping; van 9.00 tot 14.00 uur; school-
plein Graaf Jan van Nassauschool, 
Steynpad 1, Gouda.

D.V. ZATERDAG 2 JULI

JAM-fietstochtcomité; jaarlijkse 
sponsorfietstocht; starten tussen 
8.30 en 9.00 uur bij kerkgebouw OGG, 
Onderdijkse Rijweg 214, Hendrik-Ido-
Ambacht. Opgeven kan via de website 
www.jamfietstocht.nl. De dag wordt 
gezamenlijk geopend en afgesloten.

D.V. DINSDAG 2 AUGUSTUS

Comité Ouddorp; fietstocht; inschrij-
ven tussen 10.00 en 12.00 uur; in Eben-
Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp. 

D.V. ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Comité Ouddorp; najaarsfair; van 9.30 
tot 15.00 uur; in de ring van het dorp 
Ouddorp. 

Op de Kroonheim-dag zijn ook de bewoners altijd druk bezig om zelf-
gemaakte producten te verkopen. Op de foto ziet u de verkooptafel van 
Herman Huisjes. De verkoping heeft €18.348,23 opgebracht. Het comité 
zegt iedereen hartelijk dank!
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Veel oliebollen…

Opgave voor de pagina’s 
‘Steun Adullam’
Hebt u mededelingen, aankondigingen, 
andere berichtjes of verslagen? Stuur uw 
bijdrage, met foto, liefst digitaal, naar:

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

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

St. Middelkoop & Zn organiseerde in 
december jl. hun jaarlijkse relatieda-
gen met een spectaculaire veiling. 
De opbrengst van deze veiling was 
bestemd voor de stichtingen Siloah, 
Adullam en De Schutse. De 
veiling heeft een totaalbedrag 
van € 60.000 opgebracht. We 
zullen de voor ons bestemde 
opbrengst besteden aan 
de nieuwbouw van de 
instelling te Puttershoek. 
Samen met deelnemers 
waren we aanwezig met een 

gebakkraam waar we cakes, bolussen 
en speculaastaartjes verkochten. Vanaf 
deze plaats willen we iedereen, maar 
in het bijzonder de firma Middelkoop, 
nogmaals hartelijk danken!

Lees als eerste al het comiténieuws op: www.adullamzorg.nl/comitenieuws
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Geheel 2015: 

1.186.705 

Doelstelling 
2015

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

4e kwartaal 
2014

4e kwartaal 
2015 geheel 2014 geheel 2015

Donatiefonds - donaties € 27.337 € 12.183 € 66.508 € 79.942

Donatiefonds - giften € 55.791 € 30.840 € 136.553 € 136.903

Stichting Steun Adullam € 515.327 € 453.127 € 1.047.221 € 969.860

Totaal fondsenwerving € 598.455 € 496.150 € 1.250.282 € 1.186.705

Nalatenschappen € 40.000 € 152.500 € 252.574 € 350.223

Totaal inkomsten € 638.455 € 648.650 € 1.502.856 € 1.536.928

De oliebollenactie van comité Garderen 
(Uddel/Kootwijkerbroek/Putten/Ermelo e.o.) 
is bijzonder goed verlopen. Het heeft ons 
verwonderd dat zoveel mensen genegen 
waren onze oliebollen te kopen. We moch-
ten het mooie bedrag van € 2.011,06 over-
maken. Natuurlijk kon dat niet zonder hulp; 
op vrijdag 13 januari jl. mochten we drie 
kinderen verrassen op de Rehobothschool 

in Kootwijkerbroek en op de 
Rehobothschool in Uddel. Brand-
Jan en Marjolein Tomassen 
en Renger van Middendorp 
hadden voor hun school de 
meeste oliebollen verkocht. 
We willen eenieder bedan-
ken die aan deze actie een 
steentje heeft bijgedragen!

Veiling voor Siloah, Adullam en 
De Schutse
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Steun
   AdullamGiftenverantwoording 4e kwartaal 2015

Kerkelijke gemeenten
Achterberg (HHG) €300,15; Achterberg (OGGiN) 
€583,35; Barendrecht (CGK) €100; Barneveld 
(GGiN) €250; Beekbergen (OGGiN) €610,90; Beesd 
(Prot. Gem.) €350; Benthuizen (OGGiN) €357,32; 
Breukelen (HHG) €270; Capelle a/d IJssel (OGGiN) 
€54; Capelle a/d IJssel (OGGiN) €37,50; De 
Beek-Uddel (GGiN) €500; Doorn (OGGiN) €103,50; 
Doorn (OGGiN) €355; Doorn (OGGiN) €60,20; 
Doorn (OGGiN) €61,30; Doorn (OGGiN) €85,35; 
Dordrecht (OGGiN) €4.500; Elburg (CGK) €100; 
Elspeet (GG) €100; Elspeet-Vierhouten-Hulshorst-
Uddel (HHG) €100; Ermelo (OGGiN) €781,45; 
Garderen (HHG) €50; Geldermalsen (OGGiN) 
€1.204; Genemuiden (HHG) €1.000; Gouda-
Stationsplein (GGiN) €100; ‘s-Gravendeel (OGGiN) 
€1.077,60; Hardegarijp (HHG) €25; Hasselt-
Rouveen-Zwolle e.o. (HHG) €215; Hendrik-
Ido-Ambacht (OGG) €10.000; Houten (HHG) 
€613,95; IJsselmuiden-Grafhorst (Herv.) €200; 
Kampen (OGGiN) €81,60; Kockengen (HHG) €150; 
Leerbroek (HHG) €1.200; Leerdam-Oosterwijk 
(HHG) €150; Lekkerkerk (NH Ger. Evang.) €100; 
Loenen a/d Vecht (OGGiN) €400; Loosduinen 
(NH Evang.) €500; Maartensdijk (HHG) €400; 
Middelburg (GG) €250; Montfoort (HHG) €280; 
Nieuw-Beijerland (GG) €1.500; Nieuw-Beijerland 
(GG), nieuwbouw Zuiderheim €7.500; Nieuw-
Beijerland (OGGiN) €683; Nieuw-Lekkerland 
(HHG) €150; Nieuwaal (HHG) €25; Oene (Herv.) 
€250; Oosterwolde (HHG) €100; Oud-Beijerland 
(OGGiN) €267,30; Oud-Beijerland (OGGiN), 
nieuwbouw Zuiderheim €881,10; Ouddorp 
(HHG) €45; Ouddorp (HHG) €1.924,46; Ouderkerk 
a/d IJssel (HHG) €100; Overberg (OGGiN) €318,02; 
Poederoijen (HHG) €410,05; Poortvliet (HHG) €50; 
Puttershoek (OGGiN), nieuwbouw Zuiderheim 
€1.325; Renswoude (CGK) €75; Rhenen (OGGiN) 
€459,71; Ridderkerk (HHG) €500; Rijssen 
(GGiNbv) €250; Rijssen (OGGiN) €456,37; Rijssen 
(OGGiN) €100; Rotterdam-IJsselmonde (GG) 
€200; Scherpenisse (VHG) €200; Scherpenzeel 
(GGiN) €125; Scheveningen (OGGiN) €131; 
Schoonrewoerd (HHG) €200; Sliedrecht (GG) 
€100; Staphorst (HHG) €20; Terneuzen (OGG) 
€450; Terwolde-De Vecht (GG) €300; Terwolde-De 
Vecht (GG) €300; Tholen (Herv.) €70; Tholen 
(Herv.) €25; Utrecht (OGGiN) €176,30; Vaassen 
(Bevord. Herv. Ger. prediking) €500; Veenwouden 
(OGGiN) €102,15; Veenwouden (OGGiN) €74,20; 
Waarder (Herv.) €200; Waarder (HHG) €500; 
Waddinxveen (OGGiN) €60,70; Waddinxveen 
(OGGiN) €215; Waddinxveen (OGGiN) €56,50; 
Waddinxveen (OGGiN) €55,50; Wekerom (OGGiN) 
€500; Werkendam (OGGiN) €3.881,52; Wijk bij 
Heusden (HHG) €200; Woudenberg (HHG) €30; 
Zeist (GG) €50; Zoetermeer (OGGiN) €512,85; 
Zuilichem-Brakel (HHG) €100; Zwijndrecht (GG), 
nieuwbouw Zuiderheim €750.

Particulieren
€1 KB; KB; €5 KB; €6,50 TvdZ; €10 AB; WdB; FV; 
JV; SvdE; AB; JS; FV; AB; FV; DF; DW; JM; PB; HdJ; 

JvP; €15 EvdE; AS; HW; HS; TR; HZ; €20 PvD; KvM; 
MN; €25 RH; GS; AN; BR; WvO; TR; CS; GS; BR; AvS; 
JK; AW; GS; JB; JV; AvL; MdB; GE; KL; MV; JS; €30 
GG; GE; €35 AN; €40 CV; HB; €45,38 CB; CB; CB; 
€50 HM; CS; CvdP; AR; AvdH; CdV; GP; CS; KdT; 
JS; JH; JN; JP; CB; JvH; HvD; PvdW; GvA; €60 FM; 
MR; HR; €70 AT; €75 JD; €100 JS; RK, nieuwbouw 
Zuiderheim; LK, nieuwbouw Zuiderheim; JO; CH; 
NN; AdU; MdJ; MK; GK; JS; CB; RvD; AM; PR, tuin 
Muiderheim; JM; HV; RvD; HS; JV; SvV; AF; JvK; 
AvD; JT; AvA; TV; FdH; PvdB; GvE; PdvB; TvdW; 
GvZ; €115 LL; €125 TvW; TvW; TvW; MdB; €150 HD; 
DdJ, nieuwbouw Zuiderheim; CB; JvM; GvW; BB; 
€200 HS; PK; MH; GB; FvB; DR; NN; MdP; DdP; GF; 
TR, nieuwbouw Zuiderheim; JdV; CK; GvdL; GP; 
HH; €250 DvdD; GP; CK; MvdS; JvR; JH; AS; WvR; 
AdV; DB; NN; €275 JV; €300 CdP; €345 EB; €350 
MS; €400 WvE; JS; €450 EdW; €500 CF; JB; JM; PB; 
MV; EV; HB; HdT; JS; GvL; JV; MvL; GvA; €600 AK; 
HvG; €650 HB; €720 JO; €900 JvW; €1.010 HG; 
€2.500 NN; NN; JvD; HV; €3.000 TK; €4.500 NN.

Bedrijven en overige instellingen
Trovis Architectuur BV €150; Ploeg Texel €170; 
Wiko VOF €200; E.J. Bos mengvoeders Ederveen 
€250; Homaree BV €250; KS Administratiekantoor 
€250; Kuma doppenactie, Waardenburg €345; 
Waardevast €500; NN €600; De Heilsfontein, 
Gouda €800; Van Dijk doe-het-zelf-artikelen 
€1.000; St. EGAK €1.375; NN €1.944,28; Van Iperen 
BV €5.000; NN €10.000; Commercie BV €10.000; 
St Middelkoop BV €20.985.

Legaten en nalatenschappen
CGdR te R €2.500; WB te R €150.000.

Busjes
Bruinisse €19,15; Werkendam €682,25.

Lingerie
Den Bommel €1.000; ‘s-Gravenpolder €1.000; 
Werkendam €3.000; Wijk en Aalburg €1.000.

Verkopingen comités
Hardinxveld-Giessendam-Boven-Hardinxveld 
€1.500; Hardinxveld-Giessendam €12.000; 
Hardinxveld-Giessendam, erwtensoepactie €500; 
Hardinxveld-Giessendam, oliebollenactie €3.500; 
Open Dag Veldheim €24.500; Geldermalsen 
€17.282,94; Bergambacht €7.000; Garderen 
€8.207,73; Rijssen €6.072; Barneveld €11.700; 
Tholen, verkoping Stavenisse €193,95; Tholen, 
najaarsverkoping Stavenisse €962,60; Tholen, 
kledingverkoop Scherpenisse/Stavenisse 
€383; Tholen, thuisverkoop Stavenisse €644; 
Krimpen a/d IJssel €56.645,22; Kampen-
IJsselmuiden-Grafhorst €140; Maartensdijk 
€11.000; Kroonheim-verkoping 22 oktober 2015 
€18.360,33; minus: opbrengst Kroonheim-winkel 
en kaarsenmakerij €-3.839,95.

Diversen
Comité Bergambacht, verkoop koek 

€321,78; verkoop goederen M. v/d Zwaan-
Teeuw, Elspeet €5.214,95; verkoop kaarten 
C.J. Pons-Schinkelshoek €60; snoepactie 
Hardinxveld-Giessendam €4.500; kledingbeurs 
Hardinxveld-Giessendam €1.400; oudpapier-actie 
Hardinxveld-Giessendam €5.000; winkeltjes en 
kleine verkopingen Hardinxveld-Giessendam 
€9.000; crea-activiteiten & workshops 
Hardinxveld-Giessendam €1.000; advertenties 
programmaboekje Hardinxveld-Giessendam 
€10.000; voor- en najaarsverkoping Kesteren, 
J. Baars-Rijsdijk €1.000; psalmzangavond 
Staphorst €1.659,58; vrouwenvereniging Dorcas, 
Veenendaal €5.500; Ontmoetingsdag Almkerk 
€101,80; diverse acties Werkendam, H.J. van 
Kooten €625; verkoop kaarten J. Lageveen 
€25,50; verkoop kaarten Annigje Bloed €300; 
kaarten Jacobine v/d Dorpel, Oosterland €650; 
kaarten mw. Bakker, Oosterland €600; verkoop-
dag vrouwenvereniging Oosterland €3.000; 
postzegelverkoop Corné van Dam €44,25; 
Hardinxveld-Giessendam €692,80; Doornspijk, 
nieuwe bus Eliëzerhof €1.000; Datheen-
samenzangavond Ermelo €395,20; houtproject 
Rijssen €2.000; vrouwenvereniging Dorkas, VOG 
Oldebroek €1.000; Tholen, verkoping Stavenisse 
€2.800; Staphorst €14.011,57; verkoop zelfge-
maakte kaarten C. van Oort €100; thuisverkoop 
fam. v/d Vlies, Maartensdijk €500; verkoop 
boeken en kaarten E. Lakerveld €175; verkoop 
cadeauartikelen E. Lakerveld €100; vrouwen-
vereniging Rebekka OGGiN Grafhorst €3.200; 
opbrengst kaarten H. van Klinken-Stouten €350; 
verkoop oliebollen Stavenisse €1.488,50; verkoop 
oliebollen Leerbroek €3.028,05; zangavond GG/
GGiN Opheusden €1.630,40; kaarten/snoep 
Jasper v/d Waerdt, Overberg €213,55; winkeltje 
J. v/d Waerdt, Overberg €1.500; Tholen, verkoop 
bolchrysanten fam. Priem Stavenisse €150; thuis-
verkoop cadeauartikelen A. de Meijer €225,30; 
vrouwenvereniging Helpende Handen, Loenen 
a/d Vecht €6.000; Haarschool Rijssen €100; 
kaart- en snoepverkoop N. Snijders-v/d Ree €875; 
verkoop kaarten C. van Oort €100; opbrengst 
kaarten fam. Baaij €100; eindafr. Ankerconcert 
Stolwijk €691,07; diverse acties Woudenberg 
€7.500; verkoop kaarten t.b.v. Bijbelonderwijs, 
DvdH €175; oliebollenactie Leerbroek €65,20; 
opbrengst kaartenverkoop Leerbroek €2.500; 
verkoop fotokaarten J. Duijnhouwer, Tholen 
€300; verkoop potgrond/tuinturf Maartensdijk 
€1.248,75; verkoping en BBQ Maartensdijk 
€1.600; collecte kerkdienst Maartensdijk €723,07; 
vrouwenvereniging Hannah, HHG Ooltgensplaat 
€260; verkoop boeken en kaarten T. Hogendoorn 
€1.000; krentenbroodactie 2015 Hoeksche Waard 
e.o. €5.086; opbrengst kerstkaarten Tholen €750; 
Ontmoetingsdag Reeuwijk €240; vrouwen-
vereniging Tabitha, Leersum €300; verkoping 
Nieuw-Beijerland, N. van der Mark €2.000; giften 
via website €210; giften via incasso’s €205. 43
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PUUR.
- c o l l e c t i e

PUUR is een exclusief keukenmerk, ontworpen door 
Nederlandse topdesigners. Met liefde voor het vak 
en oog voor detail hebben zij een uniek concept 
neergezet, dat wij geheel op maat voor u uitwerken.

NATUURLIJK, ROBUUST 
EN LANDELIJK. DAT IS…
PUUR.

NIEUW BIJ 

MIDDELKOOP

Beesdseweg 2
4104 AW Culemborg

Telefoon (0345) 51 20 20
middelkoopculemborg.nl

Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ribesstraat 9, 6744 XA  Ederveen

Tel: 0318 - 5712 64  |  fax: 0318 - 57 10 87
info@ith.nl   www.ith.nl

Ò installatietechniek
Ò elektrotechniek
Ò advies & ontwerp
Ò service & onderhoud

Totaalinstallateur



In 2015 is een bedrag van € 825.000 besteed aan de hieronder vermelde projecten. Door het 
werken met projecten is er meer aandacht en duidelijkheid voor het besteden van de gelden in het 
jaar waarin dit geschonken wordt. In het lopende jaar werken we aan verbetering van de administratieve 
afhandeling en de daadwerkelijke uitvoering van de aangevraagde projecten.

Het werken met projecten voor fondsenwerving is enthousiast ontvangen. Hierdoor is het eenvoudiger inzichtelijk te maken 
welke gelden besteed worden en waaraan. Van de comités en ook van diverse donateurs krijgen we positieve reacties op deze 
openheid. In het onderstaande overzicht wordt duidelijk wat er met de ontvangen bedragen gerealiseerd is. 

Projectenverantwoording 2015

Projectnr. Onderwerp Besteed bedrag

P010 Identiteit is bestaansrecht voor Adullam € 146.100
•  De zorgverlening aan zorgvragers die gemoedsbezwaard zijn is ook in 2015 gecontinueerd. 
•  Voor de intake van potentiële zorgvragers is een bijdrage bestemd voor de zorgconsulenten. Hiermee blijft het 

mogelijk om de zorgverlening van Adullam onder de aandacht te brengen.
•  De werkgroep Identiteit werkte onder andere aan het Jaarbijbelrooster.
•  Nieuwe medewerkers zijn getraind om goed vorm te geven aan het identiteitsgebonden deel van de zorgverlening. 

P011 Door vrijwillige inzet de zorg betaalbaar houden € 117.500
•  Er is vorm gegeven aan een professionele structuur en inrichting van de vrijwilligersorganisatie.
•  De vrijwillige vrijwilligerscoördinators zijn geïnstrueerd en opgeleid om vrijwilligers te kunnen aansturen.
•  Acties zoals DOEN voor Adullam! zijn opgepakt om extra vrijwilligers te werven.

P013 Voortvarend ingaan op noodvraag zorgverlening € 55.000
•  Muiderheim en Wilgenheim hebben bijdragen ontvangen vanwege het opstarten en het gereedmaken van de 

nieuwe locatie.
• Zuiderheim heeft bijdragen ontvangen voor het voorbereiden van de nieuwbouw.

P018 Vervoer naar en van dagactiviteitencentrum € 220.000
•  De locaties Horstheim, Veldheim en Waardheim hebben een bijdrage ontvangen voor de vervoerskosten, zoals 

brandstof en onderhoud.

P019 Logeren om het gezin weer op adem te laten komen € 50.000
•  De Lindenhof en De Mantelienge hebben een bijdrage ontvangen. Hierdoor was het in 2015 mogelijk, ondanks de 

kleinschaligheid, toch logeeropvang te bieden.

P020 Het welbevinden van de zorgvrager, uw zorg? € 176.000
•  Medewerkers zijn getraind in het nieuwe begeleidingsmodel ASBM.
•  Voor de trainingen zijn diverse materialen aangeschaft om de invoering van ASBM goed vorm te geven.
•  Er is een eerste opzet gemaakt voor een nieuw ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staan afspraken 

beschreven over hoe de zorg en begeleiding van de zorgvrager plaatsvindt. 

P021 Adullam biedt meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt € 42.500
•  Op Kroonheim, Zuiderheim en Waardheim is extra begeleiding ingezet voor een aantal zorgvragers.

P022 Verbeteren van werk- en ontspanomgeving € 17.900
•  Voor de zorgvragers van DAC Kroonheim zijn goede werkstoelen aangeschaft.
•  Een snoezelkar voor Kroonheim is aangeschaft.

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING € 825.000

Resultatenrekening
In het juninummer kunt u een overzicht verwachten van de resultatenrekening van het geheel van Stichting Steun Adullam. 
Dit geheel is dan definitief vastgesteld en gecontroleerd door de accountant van Adullam. 

Steun
   Adullam
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Ik ben Karel Strijkert en ik woon 
op Lindenheim in Staphorst. 
Zoals u op de foto kunt zien, is 
mijn hobby het koningshuis. Ik 
spaar er alles van! Ik heb al heel 
veel tijdschriften waarin foto’s 
en verhalen staan. Ik heb ook 
boeken en kalenders over het 
koningshuis. Ik spaar dit al heel 
lang.
Ik kijk vaak bladen en kranten 
door, om te zien of er iets over 
de koning in staat. Foto’s knip 
ik dan uit en plak ik op. Ik heb 
een keer een brief geschreven 
naar onze koning en toen 

kreeg ik een brief terug; die bewaar 
ik heel goed. Dat vond ik erg leuk!
Ik vind de Tweede Kamer ook erg 
interessant. Zodra de krant er is, ga 
ik daar uitgebreid mee aan tafel 
zitten om te kijken wat er allemaal 
gebeurt. Prinsjesdag vind ik altijd 
heel spannend; de troonrede lees ik 
dan in de krant, zodat ik alles weer 
weet.
Ik vind het fijn om op mijn kamer 
in mijn tijdschriften te neuzen en 
dingen op te schrijven. Maar het is 
ook fijn om gezellig op de groep te 
zijn en grapjes te maken.

In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby.

Pompoenen

Hobby’s

Koningshuis

Ik ben Geertje van de Riet en ik woon 
op Beekheim in Barneveld op woon-
groep de Waterlelie. Ik houd erg van het 
maken van pompoenen. Ik vind dat een 
hele leuke hobby, omdat ik vroeger veel 
heb gebreid. Dat kan ik nu helaas niet 
meer doen omdat mijn ogen minder 
zijn geworden. Ik moest toen wat anders 
versieren om te gaan doen… Maar 
daar hebben we nu een oplossing voor 
gevonden!
Het maken van pompoenen vind ik erg 
leuk; je bent toch met wol bezig, maar 
ik kan dit beter doen omdat ik goed kan 
zien waar de draad door moet.
Vaak zit ik in een makkelijke stoel (soms 
met de benen omhoog) te pompoenen. 
De begeleiding maakt vaak kleine bol-
letjes van wol om mee te pompoenen. 
Ik vind het zo’n leuke hobby, dat ik het 

iedere dag wel zou kunnen 
doen; dat doe ik dus ook! 
Vaak ‘s middags nog even 
voor het eten en ook 
wel wanneer we warm 
gegeten hebben. Dan zit 
ik vaak nog met wol in 
mijn handen.
De hobby is niet duur: de 
wol krijgen we allemaal 
van mensen die de bollen 
niet meer nodig hebben.
Ondertussen hangt 
op de groep al een 
hele lange slinger met 
allemaal verschillende 
kleuren pompoenen.
Ik hoop dat ik deze 
hobby nog lang mag 
uitoefenen!

46



Centraal bureau/Servicecentrum
1. Maaike Visser uit Scherpenzeel als 

medewerker personeelszaken

Muiderheim
DAC
2. Jintie Mulder-Huls uit Staphorst als 

zorgassistent activiteitencentrum
3. Lydia van der Tas uit Grafhorst als 

medewerker activiteitenbegeleiding

Kroonheim
Leeuwerik/Kwikstaart
4. Hanneke Boswijk uit Nunspeet als 

huishoudelijk medewerker/kok 

Rietzanger/Zanglijster/Wielewaal
5. Hanneke Horst-Versteeg 

uit Elspeet als medewerker 
woonbegeleiding 

6. Jacoba Roozendaal uit Barneveld 
als huishoudelijk medewerker/kok 

 
Nachtegaal
7. Trijnke van de Beek-Versteeg 

uit Elspeet als medewerker 
woonbegeleiding 

8. Nicolet van Wageningen uit Ede 
als medewerker woonbegeleiding 

9. Dianne Leusink uit Opheusden als 
medewerker woonbegeleiding

Schoonsterheim/Lindenheim/De 
Lindenhof
10. Alette Beens uit Genemuiden als 

medewerker woonbegeleiding 

Horstheim
11. Emmely van den Belt uit Grafhorst 

als activiteitenbegeleider

Beekheim
12. Gerdien Hop uit Uddel als 

huishoudelijk medewerker
13. Mariska Fieret uit Barneveld als 

medewerker woonbegeleiding

Veldheim
Veldhoeve
14. Anja Ploeg uit Ede als zorgassistent

Polderheim
15. Janneke Nobel uit Zwijndrecht als 

medewerker woonbegeleiding

Waardheim
16. Hilda van Gurp uit 

Ooltgensplaat als medewerker 
activiteitenbegeleiding

17. Janneke de Vries-van Wijck 
uit Sliedrecht als oproepkracht 
medewerker activiteitenbegeleiding

Graag willen wij aan u voorstellen onze nieuwe collega’s, 
die onlangs zijn gestart bij verschillende voorzieningen 
van Stichting Zorg Adullam. Wij wensen deze collega’s 
veel succes en werkplezier toe bij het uitoefenen van 

hun functie. Ben jij ook nog op zoek naar een baan in 
de gehandicaptenzorg? Wij zoeken nog steeds nieuwe 
collega’s! Kijk voor meer informatie over onze vacatures 
op www.werkenbijadullam.nl.

Personeelsregister Tekst: Guze van der Tang

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
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12,5 jaar werkzaam 
bij Adullam

Jaap Brand, locatiecoördinator Veldheim (helemaal rechts)
Roelie Wisse-van de Top, activiteitenbegeleider Veldheim (helemaal links)

Esther Geldof, 
woonbegeleider Beekheim

Even buurten

15 oktober jl.: 
Jaline Molenaar 
(Waardheim) en 
Ewart Bor

3 december 
jl.: Dineke Bos 

(Muiderheim) en 
Ton Gouman

15 oktober jl.: 
Martijn Emens 

(Kroonheim) en 
Janita uit de Fles

30 oktober jl.: 
Marcelle Beens 

(Muiderheim) 
en Paulo van 

Bezooijen

We zijn getrouwd!
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Tekst: Mien van Ginkel

Burgemeester T. Segers van 
Staphorst bezocht recent de 
Adullam-locaties in zijn nieuwe 
gemeente. Hij vond het heel 
fijn om op deze manier kennis 
te maken en te zien waarmee de 
deelnemers dagelijks werkzaam zijn.

… ’t Snuffelhoekje van Waardheim verhuisde, 
met veel hulp van vrijwilligers, naar een mooie 
grotere ruimte, waar het nóg fijner winkelen is! 

… Al is deze kaaswinkel 
nagebootst, Steven en 
Anneleen van groep 
Madeliefje (KDC Waardheim)
zijn er echt héél serieus aan 
het werk!

Fijne traditie

Jaarlijks worden Schoonster- en 
Lindenheim en De Lindenhof 
een avond uitgenodigd bij het 
gezin van ouderling D. Mulder 
in Staphorst. De bewoners en 
logés genieten dan van de 
gezelligheid, traktaties en van 
het samen zingen bij het orgel. 
De gastheer leest voor uit de 
Bijbel en legt dit gedeelte uit. 
Een heel fijne traditie!

Winkelen bij Waardheim

Nog meer jubilarissen…

… bij Veldheim vierden Corrie de Gram 
(3e persoon links) en Jan van Mourik 
(3e persoon rechts) dat zij al 25 jaar 
deelnemer zijn. En voor Aart Werkman 
(2e persoon links) en Elly van der 
Steenhoven (2e persoon rechts) 
was dit 12,5 jaar! Zelfs tijdens de 
gezellige middag in de Veldhoeve, 
moesten ze - na toespraken met 
herinneringen - nog denk- en 
zoekwerk verrichten om een puzzel 
te kunnen maken. Daarna kwamen 
er welverdiende cadeaus en 
bloemen tevoorschijn! Tot slot werd 
hen toegezongen psalm 25 vers 2.

… bij Horstheim maakte Harmke van Dieren 
de 12,5 jaar vol, wat niet vergeten werd! 
’s Ochtends werd er, nadat Harmke met 
een truck (!) was opgehaald, met de groep 
koffie gedronken in een restaurant. Leuk 
om zo deftig bediend te worden! Toen ’s 

middags 
ook de 
familie en 
bekenden 
naar 
Horstheim 
kwamen, 
volgde nog 
een heel 
gezellig 
samenzijn.

Kennismaken

Eindejaarspakketten ‘met liefde’ ingepakt 
door de deelnemers van DAC Kroonheim, 
leverden een zeer 
tevreden 
opdracht-
gever en 
verraste 
ontvan-
gers op!

‘Met liefde’



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 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance 
Activiteitencentrum
Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 088 238 58 00

Overijssel

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 088 238 60 20

Gelderland

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 58 30

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve 
Uddel
T 088 238 58 97

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

Zuid-Holland

Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl

www.adullamzorg.nl

Centraal bureau

Even wat vrije tijd? Wil jij je handen uit de mouwen steken voor anderen? Dan 
kunnen wij jou misschien wel enthousiast maken om een weekje mee te draaien in 
logeerhuis De Mantelienge in Ouddorp!

Lijkt het jou ook wel wat om je werk of studie af te wisselen met een week assistentie 
in het logeerhuis? Wil je helpen om logés - die regelmatig komen logeren - 
samen met vaste begeleiders een waardevolle week te bieden? Ben je ouder dan 
zeventien jaar en bereid om de handen uit de mouwen te steken? Dan ben je 
hartelijk welkom om ons te komen helpen in het logeerhuis te Ouddorp. Naast De 
Mantelienge staat een (eenvoudig ingerichte) caravan, waar je eventueel gebruik 
van kunt maken.
Je vrijwilligershulp bestaat uit assistentie bij ontspannende activiteiten, bij 
het helpen met eten en aankleden en andere eenvoudige verzorgende en 
huishoudelijke bezigheden.
Zowel in de zomerperiode als in een andere periode in het jaar 
kunnen wij vrijwilligers gebruiken, dus van harte welkom! 
Meld je aan via lheijboer@adullamzorg.nl of bel naar T 0187 68 37 03.

Vrijwilligerswerk 
dicht bij de zee!

OPROEP
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D.V. in augustus 2016 is het 25 
jaar geleden dat Horstheim in 
Staphorst de deuren opende. 
In de achterliggende jaren 
is daar aan vele deelnemers 
betekenisvolle dagbesteding 
verleend. Momenteel is een 
werkgroepje bezig om hieraan 
op gepaste wijze aandacht te 
geven. Meer informatie hier-
over volgt nog.

Horstheim 25 jaar in Staphorst 

KDC Veldheim

Instelling Puttershoek (Zuiderheim)

Een orginele naam gezocht voor:

Zoals u als trouwe lezer weet, verhuist het kinderdagcentrum (KDC) van Veldheim 
na de zomer naar de nieuwbouw van de Rehobothschool in Barneveld. Dit KDC 
zal fungeren als een dependance van Veldheim en heeft een frisse, eigen naam 
nodig, die aansluit bij de doelgroep. Deze naam mag niet eindigen op ‘heim’. We 
zien uw inzending graag tegemoet! Zie voor meer info www.adullamzorg.nl/
zorgenonderwijsbarneveld.

De nieuwbouw voor instelling Puttershoek (Zuiderheim) verloopt voorspoedig. 
De verwachting is dat de aannemer de nieuwbouw in de zomer a.s. oplevert, 
waarna we de nieuwbouw betrekken. Na realisatie van de nieuwbouw zul-
len het huidige Zuiderheim, Waardheim en 
De Mantelienge onder één naam verdergaan. 
We vragen u ons te helpen bij het bedenken 
van een frisse, nieuwe naam, die eindigt op 
‘heim’. Zie voor meer info www.adullamzorg.nl/
instellingputtershoek.

Binnen Stichting Adullam 
voor Gehandicaptenzorg 
participeert een drietal 
kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband.
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Steun het werk van onze Stichting! 

Stichting Steun Adullam, Barneveld
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91
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Stichting Adullam voor 
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KORT ADULLAM-NIEUWS

Adullam is HKZ-
gecertificeerd

Zie voor meer nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws

Iedereen mag meedoen! De inzenders van de gekozen namen ontvangen een 
leuke attentie. Graag namen inzenden vóór D.V. vrijdag 29 april a.s. naar: 
Centraal bureau, Antwoordnummer 1272, 3770 WB Barneveld (geen postzegel 
nodig) of per e-mail naar info@adullamzorg.nl.
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