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Inhoud Voorwoord

Adullam heeft heel veel vrijwilligers. 
Ze zijn enorm betrokken en hebben 
echt een band met de bewoners, 
deelnemers en logés. En dat is 
wederzijds. Het hoort bij het gewone 
leven om dingen met anderen te 
doen: samenleven! Zoals Gerard 
het in dit blad aangeeft: ”Als ik 
alleen moet werken, vind ik dat 
niet gezellig.” Gerard werkt graag 
in de tuin; het liefst samen met de 
vrijwilligers. De diversiteit van het 
vrijwilligerswerk vindt u in de rubriek 
‘Beter in beeld’. Is vrijwilliger worden 
bij Adullam niet iets voor jou, voor 
u? Ik zou zeggen: meld u aan bij 
de voorziening bij u in de 
buurt!

A. Prins
Raad van Bestuur

34
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DOEN voor 
Adullam

18
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Matthias van 
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Romeinen 8:1

De apostel Paulus schrijft indrukwekkende en heerlijke 
zaken aan de gemeente van Rome. Juist in deze stad heeft 
God Zijn genade verheerlijkt. Paulus schrijft over verkiezing, 
rechtvaardiging en over de heiligmaking die uitloopt in de 
heerlijkmaking. Zijn dit zaken waarvan u graag hoort en 
leest? Onze tekst gaat over rechtvaardiging, heiliging en de 
verhouding tussen die beiden.

Geen verdoemenis of wel verdoeme-
nis, dat maakt nogal wat uit. Hoe 
nodig is het om dit te ontdekken! 
Voor allen die niet in Christus Jezus 
geloven, geldt dat de verdoemenis 
van God nog steeds op hen ligt. Dat 
het anders kan zijn of worden, bewijst 
onze tekst. Voor degenen die in 
Christus Jezus zijn geldt dat Christus 
de verdoemenis heeft ondergaan en 
‘weggedragen’. Jesaja spreekt daar zo 
helder over: “De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem.” De recht-
vaardiging van de goddeloze is een 
vernederend, maar tegelijk ook een 
vertroostend leerstuk. Het is de Heilige 
Geest Die in Christus inlijft en aan 
Hem verbindt door een waar geloof. 

Anders begaafden
Terwijl u dit leest, komt misschien de gedachte op: maar hoe 
weet een mens of dit op hem van toepassing is en hoe zit 
dat met anders begaafden? Enerzijds geldt dat de Heilige 
Geest getuigenis geeft in het hart; hierover spreekt Paulus 
in dit hoofdstuk onder andere in vers 16: “Dezelve Geest 
getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.” Zeker 
als het om anders begaafden gaat, is het soms moeilijk om 
dit aspect te ‘vernemen’. Echter in het eerste vers staat nog 
iets anders waarvoor geldt dat het wel merkbaar is. Van 
degenen die in Christus Jezus zijn, geldt dat ze niet naar 
het vlees wandelen, maar naar de Geest. Dit is kenmerkend 
voor hen en dit aspect zal in het leven van al Gods kinde-
ren openbaar komen. Gods kinderen zijn van de zonden 
verlost; ze kunnen daarna wel in zonden vallen, maar er niet 

(langdurig) in blijven leven, erin wandelen. De werken van 
het vlees waarover Paulus schrijft in Galaten 5:19-21 zijn voor 
hen in de diepste zin van het woord een belasting gewor-
den. Daarin kunnen ze niet aarden, en er vermaak in vinden 
is al net zo min van toepassing. De negenvoudige vrucht 
van de Geest daarentegen (Galaten 5:22) is juist een innerlijk 
vermaak. Daarin begeren en beginnen ze te wandelen. Deze 

vernieuwde levenswandel kan niet 
verborgen blijven en dit is ook van 
toepassing op onze anders begaafden 
als zij zijn wedergeboren tot een 
levende hoop. Wat zeggen grote 
woorden als een godzalige levens-
wandel ontbreekt? Niets immers. Een 
wandel naar de Geest daarentegen 
kan er zijn, zonder dat er indrukwek-
kende woorden gesproken worden. 
Wellicht dat u hiervan voorbeelden 
kent van anders begaafden. Uit of 
aan de vrucht kent men de boom. 
Wie wandelt naar de Geest wordt het 
beeld van Christus gelijkvormig; zo 
iemand gaat in beginsel wandelen 
zoals de Zaligmaker gewandeld heeft. 
Hoewel er onderscheid is tussen 
Christus en Zijn Kerk, zijn er toch ook 
treffende overeenkomsten. Het is dus 
in de eerste plaats niet de vraag of 

iemand zegt dat hij gerechtvaardigd is, maar of dat open-
baar komt in de wandel naar de Geest. Het is de Geest Die 
het uit Christus neemt en de zondaar verkondigt. Het is de 
Geest Die uit Christus doet leven. Er hoeft dus niets van de 
mens bij.

Onze wandel?
Lezer, de vraag komt tot ons of u wandelt naar de Geest of 
nog steeds naar het vlees? Zullen anders begaafden u straks 
voorgaan en veroordelen? Wel een donateur van Adullam 
geweest, maar verder gewandeld naar het vlees? Wend u 
toch tot de troon van Gods genade om dezelfde gave als de 
gemeente van Rome te ontvangen. Als het daar kon, zou het 
dan vandaag niet meer kunnen?

Overdenking

ds. R.W. Mulder
Leerbroek

Zo is er dan nu 

geen verdoemenis 

voor degenen, die 

in Christus Jezus 

zijn, die niet naar 

het vlees wandelen, 

maar naar den 

Geest.

Romeinen 8:1

Levenswandel
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V
Gerard bakt graag en haalt 
dan zelfstandig alle beno-
digdheden bij de supermarkt. 
Gerard vindt het leuk om zijn 
gastgezin daarmee te verras-
sen. “Maar wij hebben nog 
niet veel van zijn bakkunsten 
geproefd”, zegt vader Van de 
Breevaart lachend. De wens 
van Gerard om te bakken is 
een aardig voorbeeld van 
de veranderingen van het 
nieuwe ondersteunings-
plan. Door speciaal naar de 
wensen van Gerard te vragen 
noemde Gerard dat hij graag 
wilde bakken. 

Behoeftecirkel
Wat is nu precies veranderd 
in het nieuwe onder-
steuningsplan? Rienke 
Nugteren, woonbegeleider 
op Beekheim en eerstver-
antwoordelijk begeleider 
(evb’er) van Gerard, vertelt 
dat het oude plan soms wel 
25 pagina’s telde. Dan was het een hele 
klus om het te lezen en het plan te 
evalueren. Dat gold ook voor de ouders 
en voor de andere collega’s. Het viel niet 
altijd mee om zich snel in te lezen om 
op de hoogte te zijn van de zorgvraag 
van de bewoners. 
Het nieuwe ondersteuningsplan van 
Gerard ligt ter illustratie op tafel. Het 
ziet er kleurrijk uit. Op de eerste pagina 
springt een overzicht in het oog: ‘de 
behoeftecirkel’. Dit komt vanuit ASBM, 
het nieuwe begeleidingsmodel van 

Adullam en De Schutse. De behoefte-
cirkel bestaat uit vier delen: de fysieke 
behoeften, de emotionele behoeften, 
de zingevende behoeften en de men-
tale behoeften. Per onderdeel wordt 
voor de bewoner beschreven wat zijn 
persoonlijke behoeften zijn.
Eén van de zingevende behoeften van 
Gerard is bijvoorbeeld om samen met 
anderen te werken. Gerard licht het 
toe: “Als ik alleen moet werken, vind ik 
dat niet gezellig.” Hij werkt graag met 
anderen in de tuin van Veldheim, het 

Voor het interview 

worden we gastvrij 

ontvangen door Gerard 

van de Breevaart in zijn 

eigen appartement op 

Beekheim in Barneveld. 

Hij is graag gastheer en 

dat is goed te merken. 

Hij heeft zich opgeknapt, 

netjes aangekleed en heeft 

gezorgd voor koffie met 

een lekkere koek. Dat sluit 

aan bij een hobby van 

Gerard: ‘bakken’!

Tekst: Everdien Schalk
Foto’s: Voskuil Fotografie

Het draait écht om de zorgvrager! 
In gesprek over het nieuwe  ondersteuningsplan
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liefst met de vrijwilligers die wekelijks 
aanwezig zijn. Gerard geniet daar 
zichtbaar van!
Om de behoeftecirkel te kunnen invul-
len moet het team de zorgvrager goed 
kennen. Rienke legt uit dat de behoefte-
cirkel van Gerard in de teamvergadering 
is besproken. “Dat hielp om te begrijpen 
wat belangrijk is voor Gerard en om 

de ondersteuning 
daarop aan te pas-
sen.” Nadat Rienke 
het concept-onder-
steuningsplan had 
gemaakt, heeft ze 
dat eerst besproken 
met de betrokken 
orthopedagoog. Zij 
is verantwoordelijk 
voor de inhoud van 
het behandelplan. 
Daarna is het plan 
in evb-gesprekjes 
besproken met 
Gerard en zijn 
ouders, zodat bij de 
‘officiële’ bespre-
king de definitieve 
versie kon worden 
besproken. De 
bespreking van het 
ondersteuningsplan 
is een gezamen-
lijke afspraak met 
Gerard, zijn ouders, 
Rienke (zijn evb’er), 

de contactpersoon van Veldheim en de 
orthopedagoog. In dat gesprek wordt 
het plan nog eens helemaal doorgeno-
men, zo nodig nog aangepast, en door 
iedereen ondertekend. Het is zo écht 
een project in het samen-100-werken: 
ieder levert zijn deel aan het resultaat. 
Ineke Siebelink wijst op een aardige 
verandering in het nieuwe ondersteu-
ningsplan: “De handtekening van Gerard 
staat als eerste onder het plan, in plaats 
van als laatste. Gerard is namelijk de 
belangrijkste persoon in dit plan!” 

Wat vinden de ouders van ASBM?
De ouders van Gerard zijn heel blij met 
het werken volgens ASBM. Gerards 
vader legt het uit. Hij had in eerste 
instantie het gevoel dat ASBM geba-
seerd was op een maakbare situatie, 
alsof het was ‘als we alles volgens plan 
doen, komt het helemaal goed’, terwijl 
we in alles afhankelijk zijn van de zegen 
van de Heere. Door ervaring heeft 
hij nu gemerkt dat ASBM niet op het 
maakbare ziet. Vader en moeder vinden 
ASBM buitengewoon goed werken. De 
aansluiting van het ondersteuningsplan 
op ASBM ziet vader ook als heel posi-
tief: “Het ondersteuningsplan is meer 
vanuit vaderlijk oogpunt beschreven, 
dan vanuit het moederlijk oogpunt. Het 
is goed dat Gerard zijn taken zelf doet, 
voor zover hij dat kan.” En toelichtend, 
met een knipoog naar moeder: “moe-
ders hebben nogal eens de neiging om 

Het draait écht om de zorgvrager! 
In gesprek over het nieuwe  ondersteuningsplan

• Gerard (staand, 3e van links) geniet zicht-
baar van het werken met de vrijwilligers.

“Het ondersteuningsplan 

wordt samen opgemaakt: 

door de evb’er, de 

orthopedagoog, de 

bewoner en zijn ouders. 

Een mooi voorbeeld van 

‘samen 100’.”

Rienke Nugteren

ONDERSTEUNINGSPLAN 2.0
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veel voor hun kind te doen en taken 
van hen over te nemen.” Het ondersteu-
ningsplan werkt tegelijk sturend voor 
Gerard. Gerard vindt het heel gezellig 
om op bezoek te gaan of bezoek te 
krijgen, maar zonder sturing zou hij 
teveel afspraken maken en veel te druk 
zijn. Moeder: “Gerard zegt nu zelf: Ik ben 
heerlijk thuis vanavond!” Gerard is ook 
blij met het ondersteuningsplan: “Het 
geeft duidelijkheid!”

Identiteit duidelijk in 
dagprogramma
De activiteiten op gebied van het 
Bijbelse onderwijs en het spreken 
over geloofszaken komen vooral naar 
voren in het dagprogramma. Dat is een 

onderdeel van het ondersteuningsplan. 
Zo is het bijvoorbeeld gewoon om na 
de kerkdienst met elkaar te spreken 
over wat de dominee heeft gesproken. 
Rienke: “Gerard weet bijna altijd de 
tekst waarover is gesproken.” Vader 
vult aan dat Gerard altijd heel goed 
luistert, hoewel hij er achteraf vaak niet 
veel over kan vertellen. Gerard vindt 
het moeilijk om in groepsverband te 
spreken over wat hij gehoord heeft in 
de kerk en wat hem bezig houdt. Vader 
en moeder herkennen dit. Toen zij nog 
in Ouddorp woonden, kwamen er 
regelmatig ambtsdragers bij hen thuis. 
Zij merkten dat Gerard in een tweege-
sprek met hen opener was over wat 
hem bezighield. 

Goed om concrete doelen te hebben
Vader en moeder merken zichtbaar dat 
het goed is dat Gerard nu op Beekheim 
woont en dat hij een ondersteu-
ningsplan heeft met concrete doelen. 
Moeder: “We merken dat Gerard nu 
meer gaat doen. Hij haalt bijvoorbeeld 
zelf zijn bed af en zijn weekendtas pakt 
hij helemaal zelf in! We vinden dat 
Gerard heel veel geleerd heeft.” Over 
het inpakken van de weekendtas vult 
Gerard aan: “M’n moeder belt de avond 
tevoren op en zegt dan wat er allemaal 
mee moet. Op een gegeven moment 
weet je het ook wel.” 

Met de Valys-taxi naar Apeldoorn
Staat nu alles wat Gerard leert als een 
doel in het ondersteuningsplan? Dat 
is niet eens nodig zeggen Gerard en 
Rienke. Als een actie is besproken, kan 
daar ook samen aan gewerkt worden, 
zonder dat het allemaal op papier staat. 

• Gerard met zijn ouders op zijn balkon.

“Het ondersteuningsplan 

is meer vanuit vaderlijk 

oogpunt beschreven, dan 

vanuit het moederlijk 

oogpunt. Het is goed dat 

Gerard zijn taken zelf doet, 

voor zover hij dat kan.”

Vader Van de Breevaart

Gerard is ook blij met het 

ondersteuningsplan: “Het 

geeft duidelijkheid!”

Gerard van de Breevaart

ONDERSTEUNINGSPLAN 2.0
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En Gerard werkt goed mee. Zo hebben 
zijn ouders en Rienke bijvoorbeeld 
gestimuleerd om zijn Valys-pas te 
gebruiken. Daar had Gerard vervolgens 
niet veel aansporing meer toe nodig. 
Hij heeft zelf gebeld met Valys hoe alles 
werkte en daarna zelf reserveringen 
gemaakt. Zo is hij helemaal alleen 
een dagje naar zijn zus in Apeldoorn 
geweest. De taxi haalde hem op en 
bracht hem netjes in Apeldoorn. Gerard: 
“Dat was heel gezellig. Ook de rit met 
de chauffeur.”  

Dat wordt nog kiezen…
Naast het dagprogramma is ook de 
levensloop een bijlage bij het onder-
steuningsplan. In de levensloop worden 
belangrijke gebeurtenissen geschreven 
of dingen die de cliënt heeft geleerd. 

Dit is vooral bedoeld als naslagwerk. 
Het ondersteuningsplan heeft nog wat 
nieuws: de voorkant mag de cliënt hele-
maal zelf invullen. Gerard vindt het leuk 
dat hij zelf een foto mag kiezen voor het 
nieuwe plan. Misschien wordt het een 
mooie foto van een zelfgebakken taart, 
van zijn appartement of van de tuin. Dat 
wordt nog kiezen…!

Erg blij met Adullam
De ouders van Gerard benadrukken dat 
zij het als een wonder en Gods zegen 
zien dat Adullam er is. Ze vinden het erg 
fijn dat Gerard bij Adullam mag wonen. 
Vader en moeder hebben het als heel 
wonderlijk ervaren dat hij een plaats 
heeft gekregen op Beekheim, juist op 
dezelfde dag dat vader werd opgeno-
men in het ziekenhuis. • De ouders van Gerard.

Ineke Siebelink, woonbegeleid-
ster op Beekheim, heeft deel-
genomen aan de werkgroep 
Ondersteuningsplan 2.0. Zij 
vertelt over de totstandkoming 
van het nieuwe ondersteu-
ningsplan. Doelstelling bij het 
aanpassen van het oude IZAP 
(individueel zorg- en activi-
teitenplan) was vooral dat het 
plan cliëntgericht, doelgericht 
en toegankelijk moest zijn om 
mee te werken, maar ook dat 
het beter moest aansluiten op 
het werken volgens ASBM. Dit 
samen zorgt dan ook voor min-
der werkbelasting voor de be-
geleiders. De grootste verande-
ring noemt Ineke dat het oude 

plan veel historie beschreef: 
er was een fors gedeelte wat 
beschreef wat de bewoner of 
deelnemer had meegemaakt 
en het was veel meer ‘verslag-
leggend’. Het nieuwe plan is 
juist kernachtig en actueel. De 
projectgroep heeft als doel ge-
steld dat het nieuwe plan snel 
een goed beeld moet geven 
van de cliënt. Het moet écht 
draaien om de cliënt. Zowel 
Rienke als de ouders van Gerard 
vinden dat dat goed is gelukt. 
Vader Van de Breevaart vindt de 
nieuwe naam ‘ondersteunings-
plan’ ook een heel toepasselijke 
naam. Het plan ziet echt op het 
onderstéunen van Gerard. 

Het draait écht om de cliënt
“Het nieuwe plan ziet 

op het ondersteunen 

van de cliënt vanuit 

zijn behoefte.”

Ineke Siebelink

“We merken dat Gerard nu 

meer zelf gaat doen.”

Moeder Van de Breevaart

ONDERSTEUNINGSPLAN 2.0
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De eerste steen
In april mocht de eerste steen worden 
gelegd voor het woongedeelte van 
de nieuwe instelling in Puttershoek. 
De instelling Puttershoek, waar nog 
een naam voor moet worden bedacht, 
bestaat straks uit het nieuwe gebouw 
voor wonen en logeren en het dag-
activiteitencentrum Waardheim. Het 
perceel waarop het woongebouw wordt 
neergezet is naast Waardheim, zodat alles 
op één groot terrein komt. 
Goed om bij de eerste steenlegging 
te zijn met de (toekomstige) bewo-
ners, ouders en personeel, het was 
een moment om bij stil te staan! Er is 
lang uitgezien naar de bouw van deze 
voorziening door ouders, toekomstige 
bewoners en personeel. Het was niet 
alleen wachten, maar ook verwachten, er 
mocht worden geworsteld aan de troon 
der genade. Soms leken deuren om te 
kunnen gaan bouwen echt op slot te zit-
ten en scheen het er nooit van te komen. 
En toch, deuren zijn open gegaan, het 
gebouw mag reeds zijn contouren 
hebben, de eerste steen mocht worden 
gelegd! De Heere heeft het gegeven, 
dat er nu gebouwd mag worden. Straks 
mogen hier 34 mensen wonen en er 
komt een prachtige vleugel voor het 
logeren. De heer P.A. Zevenbergen, voor-
zitter van onze Raad van Toezicht, hield 
een meditatie over Psalm 57:2b: “Ik neem 
mijn toevlucht onder de schaduw Uwer 
vleugelen.” Een psalm die David dichtte 

in de spelonk van Adullam toen hij vlood 
voor Saul. Deze tekst staat ook op de 
eerste steen die is gelegd.

Wonen Staphorst
De huidige woonvoorzieningen 
in Staphorst (Schoonsterheim en 
Lindenheim) zijn verouderd ten opzichte 
van de huidige woonwensen van 
(nieuwe) bewoners. Adullam is daarom 
van plan hierin verandering aan te 
brengen. Met de gemeente Staphorst en 
de diaconie van de Hersteld Hervormde 
Kerk van Staphorst is gesproken over 
mogelijkheden voor nieuwbouw. Uit 
deze positieve gesprekken is het huidige 
Horstheim-terrein een serieuze optie 
gebleken voor de nieuwbouw. Een 
prachtige plek, in het hart van Staphorst, 
dicht bij de kerk en andere voorzienin-
gen. We willen daar een mooi passend 
woongebouw gaan maken, met diverse 
logeerplaatsen. In het nieuwe gebouw 
hopen we ook extra woonplekken te  
realiseren. Voordat het zover is, moet 
nog wel het vergunningstraject worden 
doorlopen en de plannen nader worden 
uitgewerkt. Adullam wil dan ook de 
dagbesteding van Horstheim wat meer 
gaan verspreiden. Door deze oplossing 
zal er naast een beperkte dagbesteding 
op de Horstheim-locatie, dagbesteding 
blijven op de andere mooie locaties in 
Staphorst: de zorgboerderij Druivenstein, 
kinderboerderij Samenzó en kringloop-
winkel De Horstenaar. 

Gezonde voeding
Gezonde voeding is voor iedereen van 
belang, ook voor de mensen die bij 
Adullam wonen! Bewust met voeding 
omgaan, vraagt aandacht binnen de 
voorzieningen. Adullam heeft een mooie 
handreiking gemaakt voor medewer-
kers. In de handreiking wordt eerst stil 

gestaan bij gezond eten en drinken in 
het algemeen. Vervolgens wordt in het 
bijzonder aandacht geschonken aan de 
verschillende eet- en drinkproblemen die 
zich bij mensen met een verstandelijke 
beperking kunnen voordoen. Afgesloten 
wordt met een korte toelichting op de 
rol van andere hulpverleners bij eetpro-
blemen en praktische tips bij gezonde 
menuplanning en maaltijdbereiding. 
Ter aanvulling op de handreiking is ook 
besloten te werken aan het samenstel-
len van een Adullam receptenboek. 
Bewoners, deelnemers en logés van 
Adullam hebben we gevraagd om samen 
met hun begeleiders ‘gezonde recepten’ 
aan te leveren.

DOEN voor Adullam!
In maart  hebben we weer de bekende 
twee Adullam-brede vrijwilligersdagen 
georganiseerd. Het waren opnieuw heel 
mooie dagen. Er werden allerlei klussen 
uitgevoerd: van opknapbeurten binnen 
en buiten, tot verwenmomenten voor 
de bewoners, deelnemers en logés. De 
zorgvragers hebben ervan genoten, 
maar de vrijwilligers niet minder! Bent u 
er D.V. volgend jaar ook (weer) bij? Dan 
hopen wij opnieuw 
mooie dagen te 
organiseren.

A. Prins
Raad van Bestuur

Adullam-
ActueelGezonde voortgang
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A

Aandacht voor...

Mijn naam is Ardine Floor. Op 29 
januari jl. ben ik 27 jaar geworden. 
In oktober 2010 ben ik op 
Kroonheim komen wonen, op 
woongroep Rietzanger. Overdag ga 
ik van maandag tot en met vrijdag, 
samen met nog drie dames, naar 
dagactiviteitencentrum Boshut 
op Kroonheim; een gezellige 

damesgroep!
Ik houd erg van gezelligheid, maar als 
ik het te druk vind op de woongroep, 
ga ik graag naar mijn eigen kamer. 
Daar geniet ik dan bijvoorbeeld van 
het beluisteren van een cd of het 
knutselen met  strijkkralen. Deze 
werkjes strijkt de groepsleiding dan 
voor mij, waarna we ze ophangen of 
er onderzetters van maken. Wandelen 
op Kroonheim, in de keuken helpen 
met het inpakken van de vaatwasser, 
het bakken van een cake of een taart, 
vind ik ook allemaal erg leuk om te 
doen.
Regelmatig krijg ik visite op 
Kroonheim of ga ik logeren bij mijn 
moeder in Bunnik of bij oom Piet en 
tante Mies in Barneveld. Eén keer 
in de twee jaar ga ik mee met de 

‘verwenweek’ vanuit 
Kroonheim en elk jaar 
met het zomerkamp van Helpende 
Handen. Bij thuiskomst heb ik dan 
hele verhalen te vertellen. Van al deze 
logeerpartijen en uitstapjes geniet ik 
heel erg en ik kijk meestal alweer uit 
naar de volgende keer.
Zoals u ziet, heb ik veel interesses en 
houd ik mij met veel verschillende 
dingen bezig. 
Ik vind het daarom leuk om veel 
kaarten over ‘van-alles-en-nog-wat’ te 
krijgen!

Het adres is:
Kroonheim
Ardine Floor
’t Hof 12
3888 MH Uddel

Ardine Floor

AAnnemarie van den Dool is een 
jongedame van 20 jaar. Zij woont 
bij haar ouders thuis in Barneveld. ’s 
Zondags gaat Annemarie met haar 
familie naar de kerk en kan dan erg 
genieten van het orgelspel.
Op werkdagen gaat 
Annemarie overdag naar het 
dagactiviteitencentrum van 
Veldheim. Zij neemt daar al 
bijna 12,5 jaar deel aan allerlei 
activiteiten. Annemarie heeft het 
syndroom van Rett, waardoor zij 
meervoudige beperkingen heeft. 
Daarom is het voor haar belangrijk 
dat in- en ontspanning elkaar 
afwisselen en aangepast worden 

aan haar energie- en 
alertheidsniveau. 
Annemarie beleeft haar omgeving 
vooral zintuiglijk, waarbij zij kan 
genieten van het licht en het geluid 
dat bij haar langskomt. Op haar iPad 
doet zij met de begeleiding ook 
allerlei activiteiten. Om tot rust te 
komen en te kunnen ontspannen, 
kan zij op de groep gebruikmaken 
van de ‘snoezelhoek’ en het 
waterbed, waar ze dan even heerlijk 
kan wegdoezelen. 
’s Morgens en rond de maaltijden 
kan Annemarie ook heel 
aandachtig luisteren en kijken 
naar de Bijbelvertelling. Op andere 

momenten, bijvoorbeeld tijdens 
de verzorging, geniet ze van de 
aandacht en het één-op-één-contact. 
Ook houdt ze van de gezelligheid 
en de sfeer op de groep. En… 
Annemarie lust ook graag lekker eten; 
vooral taart, chips en knakworstjes.  
Wie verrast deze vrolijke jongedame 
en haar familie met een leuke kaart?

Het adres is:
Annemarie van den Dool
Vellerselaan 9
3772 PP Barneveld

Annemarie 
     van den Dool

Hartelijk 
bedankt!

Namens Arie de Groot 
en huisgenoten heel 

hartelijk bedankt 
voor de kaarten en 

cadeautjes! Ontzettend 
leuk, hij heeft ervan 

genoten!
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Van de werkvloer

Om maar direct persoonlijk te beginnen: wie is 
Elrike?
Wie ik ben? Als ik mezelf in een paar steekwoorden 
omschrijf, denk ik aan: enthousiast, zorgzaam, actief 
en optimistisch. 

Sinds juni 2015 werk je op Waardheim. Wat was 
jouw eerste indruk van Waardheim?
Toen ik was aangenomen, kwam ik op een ochtend bij 
Waardheim om het één en ander door te spreken met 
Marijke, voormalig interim locatiecoördinator. Ik kreeg 
een rondleiding door het gebouw en had het idee 
dat ik verdwaalde! Ik wist echt niet waar ik allemaal 
geweest was. Dit is ondertussen wel veranderd. Als ik 
Waardheim binnenstap, voelt het als mijn vertrouwde 
werkplek. Ik vind het fijn om hier te werken. 

Kun je een bijzonder voorval noemen wat je meege-
maakt hebt op de werkvloer?
Een bijzonder voorval. Tja, wat zal ik noemen? Ik kan 
bijna niet kiezen tussen de situaties die nu door mijn 
gedachten gaan. Een paar weken terug was er nog wel 
een bijzonder voorval. We gingen tussen-de-middag 
bij een vrijwilliger eten. Net te ver om te lopen. Maar 
we vonden het ook niet leuk om de bus te pakken, 
omdat de zon zo heerlijk scheen. Toen kregen we een 
idee. We zouden met het treintje gaan. Een treintje dat 
rijdt op een accu met daarachter wat karretjes waarin 
de kinderen konden zitten. Het terrein af, de weg op, 
het ging allemaal goed. Totdat we halverwege ons 
tochtje waren. De accu raakte leeg. Toch nog maar 
even proberen verder te rijden, maar de snelheid ging 
steeds verder omlaag. Totdat we helemaal 
stil stonden. Tja, wat nu…? We hebben 
naar Waardheim gebeld en Bert (van 
de technische dienst) kwam gelukkig 
met de bus. Dus konden wij met de 
bus verder naar de vrijwilliger. En Bert 
heeft naast het treintje gelopen en zo 
is die weer op Waardheim aangekomen. 
Als we nog een keer het plan maken 
om met het treintje op stap te gaan, 
weten we één ding zeker: 24 uur van 
tevoren de stekker in het stopcontact…!

Waar word jij blij van in je werk?
Hier kan ik heel kort op antwoorden. 
Als de kinderen blij zijn. Als ik zie dat ze 

goed in hun vel zitten. Als de kinderen 
een leuke dag gehad hebben, heb 
ik dat ook. Daarnaast vind ik het heel 
mooi om te zien dat de kinderen 
ontwikkelen. De kinderen worden 
groter en ik zie ze groeien op allerlei 
gebied. Dat geeft mij een voldaan en 
blij gevoel. 

Wat is de meerwaarde om in de 
gehandicaptenzorg te werken?
De kinderen zijn zo puur, zo echt. Dat 

spreekt mij aan. Daarnaast vind ik het ook heel mooi om te kijken 
naar de motivatie of de oorzaak bij de kinderen voor hun gedrag. 
Wat zorgt ervoor dat ze zich prettig voelen en hoe kunnen we hier 
steeds meer op inspelen. Het is steeds een uitdaging om te ontdek-
ken wat de kinderen met hun gedrag vertellen. Ik vind het ook heel 
mooi en waardevol om vertrouwen van de kinderen te krijgen. 

Welke doelen stel jij jezelf om te blijven leren in de functie die je 
uitoefent?
Ik vind het fijn om te blijven ontwikkelen en zoek hiervoor steeds 
weer nieuwe uitdagingen in mijn werk. Zo ben ik onlangs de 

roosters gaan maken. Dat 
vind ik heel leuk om te doen. 
Heerlijk om een dagje te 
puzzelen achter de com-
puter. Daarnaast mocht 
ik onlangs (juni 2016) als 
activiteitenbegeleider 
aan de slag, voorheen als 
medewerker activiteiten-
begeleiding. Als ik dan ook 
nog denk aan de verschil-
lende commissies waarin 
ik mee mag denken, kan ik 
zeggen dat ik voldoende 
uitdaging heb en nog veel 
kan leren! 

Naam:  Elrike van Genderen
Leeftijd:  24 jaar

Functie:  activiteitenbegeleider 
Waar:  Waardheim
In dienst sinds:  juni 2015

‘Waardheim’ 

voelt aan 

als mijn 

vertrouwde 

werkplek!
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“Van Harberden is de huisarts van mijn 
cijfers. Doordat we altijd online inzicht 
hebben in ons resultaat, kunnen 
we tijdig bijsturen.” Zorgen over de 
boekhouding? Bel 06 53387993.

Wie zorgt 
er voor 
uw cijfers?

www.vanharberden.nl

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



De tijden zijn benauwend. In het 
Midden-Oosten is de onrust groot. 
Bevolkingsgroepen moorden 
elkaar uit. Christenen moeten het 
ontgelden. Vele ontheemden zijn 
op de vlucht. Europa kampt met een 
omvangrijk vluchtelingenprobleem. 
De spanningen tussen 
wereldmachten zijn toegenomen. 
De ruimte om in ons land naar Gods 
Woord en wet te leven neemt af. Wat 
zal de toekomst ons brengen? Zware 
tijden?

Zware tijden
Dr. John Owen hield ooit een preek over 
‘En weet dit, dat in de laatste dagen ont-
staan zullen zware tijden’ (2 Tim. 3:1). ‘Het 
behoort tot de plicht en de bediening 
van de Evangeliedienaar, de dreigende 
oordelen, die over de kerken zullen 
komen, te kennen en te beschouwen.’ 
De tijden zijn gevaarlijk, zo constateert 
Owen. Eén van de verschijnselen daar-
van is dat belijders samengaan met de 
wereld en de gewoonte van de wereld. 
“De zonen Gods zagen de dochteren 
der mensen aan, dat zij schoon waren. 
En zij namen zich vrouwen uit allen, die 
zij verkoren hadden”, Gen. 6:2. Dr. Owen 
hield zijn gemeente voor dat de duivel 
gewoonlijk niet zozeer die vermenging 
zoekt in uiterlijke dingen. Voor het oog 
lijkt het wel degelijk. Nee, de duivel laat 
de mens meegaan met de geest die uit 
de wereld is. De duivelse praktijk is nog 
dezelfde.

De geest uit de wereld
In een boek over rusteloosheid (Ignaas 
Devisch) staat wat de kenmerken zijn 
van onze moderne wereld waarin wij 
leven. Onze tijd kenmerkt zich door een 

versnelling van het dagelijkse leven. ‘Tijd 
is geld’ is doorslaggevend. De toene-
mende secularisatie trekt haar sporen 
in de samenleving. Mensen laten zich 
niet leiden door de verwachting van 
een leven in het hiernamaals, maar door 
het besef dat ze alles wat ze willen doen 
in het hier-en-nu moet plaatsvinden. 
‘Je leeft maar één keer.’ Verder kenmerkt 
deze tijd zich door de geboorte van het 
IK. Het IK is een zelfstandige eenheid die 
voorrang geeft aan eigen belang boven 
het belang van anderen of het belang 
van de groep. Een vierde kenmerk is 
dat individuen zich de wet niet laten 
voorschrijven door de traditie en de 
gewoonte. Het IK wil zichzelf ontplooien 
en vormgeven, zich ontwikkelen en zich 
‘voortdurend realiseren.’ 

Meegaan?
De duivel laat de mens meegaan met de 
geest uit de wereld. In hoeverre zijn 
wij (al) beïnvloed? Owen schreef: 
“Hoe heeft deze geest van de 
wereld zich verspreid over de 
belijders.” De ijdelheid 
van de wereld vindt 
navolging. Zijn wij niet 
materialistisch gewor-
den? Staat ons leven 
in het perspectief van 

de eeuwigheid of van het hier-en-nu? Is 
ons IK het uitgangspunt van ons hande-
len? Zijn mijn belangen ondergeschikt 
aan het groepsbelang, aan het belang 
van onze naaste? Hebben wij afgere-
kend met de traditie en de gewoonte? 
Wil ik mijn IK ontplooien? Dat zijn toch 
wel relevante vragen in het kader van 
onze identiteitsgebonden zorg. Zijn alle 
betrokkenen, zorgverleners met hun 
leiding en toezicht en alle deelnemers 
met hun ouders en verzorgers bezet 
met de geest der wereld of met de 
Geest des Heeren? Zware tijden volgen 
als wij de geest uit de wereld volgen. 
Is waakzaamheid dan niet voor een 
ieder van ons noodzakelijk? ‘En weet dit.’ 
Paulus waarschuwt zijn geestelijke zoon 
Timotheüs voor dat gevaar. Owen wees 
op middelen om weerstand te bieden. 
Onderzoek het Woord van God. Sla acht 
op uzelf en laat de wereld varen. ‘Bid, dat 

God ons genade geve, om indruk-
ken te ontvangen van de gevaren 
van deze tijd.’ 

En weet dit…
Gedachte-

Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

De belijdenis van de waarheid en de vervulling van de 

plichten, onder een wereldgelijkvormige wandel, zijn 

niets anders dan bedrieglijke middelen, om mensen 

geblinddoekt naar de hel te leiden. Wij moeten geen zachte 

dingen spreken in zulke gewichtige aangelegenheden. 

Dr. John Owen
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M
In beeld

Zorgen
“Toen destijds een twintig-weken-echo gemaakt 
werd, werd ons meteen verteld dat er iets niet in 
orde was.” De navelstreng had twee bloedvaten, er 
was een cyste in de hersenen te zien en ook werd 
duidelijk dat ons kindje een hartafwijking had. We 
werden doorgestuurd naar het Erasmus ziekenhuis 
in Rotterdam. Daar werd bevestigd wat ons al eerder 
verteld was. Ons werd gevraagd hoever we wilden 
gaan met medische zorg voor ons kind. “We hebben 
toen aangegeven dat we wilden dat er ook voor ons 
jongetje alles aan gedaan zou worden wat menselij-
kerwijs mogelijk was.”

Ziekenhuis
“Uiteindelijk werd ik, inmiddels zesendertig weken 
zwanger, opgenomen in het ziekenhuis”, vertelt de 
moeder van Matthias. “Daar moest ik anderhalve 
week blijven.” Matthias is onze achtste en de andere 

zeven waren nog thuis. Onze oudste, Marieke, was 
destijds negentien. Hoe moeilijk ik het ook vond om 
in het ziekenhuis te moeten blijven, ik was zo dank-
baar dat zij - en ook de andere kinderen - er echt hun 
schouders onder hebben gezet om het thuis goed te 
laten verlopen. 
Drie en een halve week vóór de uitgerekende datum 
werd Matthias geboren. Een heel klein mannetje, nog 
geen vier pond, met gitzwart haar. Al snel waren er 
problemen en werd hij naar het Sofia kinderzieken-
huis  overgebracht. Hij had een gehemelteafwijking, 
dus drinken ging lastig. Ook kreeg hij op een gege-
ven moment het RS-virus. Hij is daar heel ziek van 
geweest. 
Na een paar weken mocht hij naar huis. Die eerste 
twee jaar is hij ziekenhuis in, ziekenhuis uit gegaan. 
Na zes weken werd een sonde geplaatst, die er acht 
maanden ingezeten heeft. Matthias spuugde veel en 
dronk erg slecht.

Matthias is een vrolijk jongetje van 

acht jaar oud. Maar al tijdens de 

zwangerschap zijn er grote zorgen. In 

het ziekenhuis wordt na de twintig-

weken-echo gemeld dat de ouders 

twee weken bedenktijd hebben. ‘We 

begrepen eerst niet wat ze bedoelden. 

Toen werd uitgelegd dat wij mochten 

beslissen of we de zwangerschap al dan 

niet lieten afbreken. We waren geschokt. 

Onmiddellijk hebben we aangegeven 

dat we dit leven als net zo waardevol 

beschouwden en net zo’n groot geschenk 

als onze andere kinderen.’
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Tekst: Els Arends

Zeldzaam syndroom
Na een poosje werd duidelijk dat Matthias het Rubinstein 
Taybi Syndroom heeft. “Er zijn niet veel kinderen die dat 
syndroom hebben; er zijn misschien honderd kinderen in 
Nederland met hetzelfde syndroom.” Kenmerkend voor kinde-
ren met het Rubinsteinsyndroom zijn de brede duimen. Ook 
hebben ze vaak luchtwegproblemen, lopen ze laat en gaat 
eten lastig. Ook praten gaat heel moeizaam; dat doet Matthias 
bijna niet. Zeker voor buitenstaanders is hij amper te verstaan. 
Ook zijn ontwikkeling gaat langzaam. Hij is nu acht jaar. 
Emotioneel zit hij op het niveau van een baby van een maand 
of elf, motorisch op het niveau van een kind van twee.

Dagverblijf
Als Matthias tweeëneenhalf jaar oud is, gaat hij naar een 
dagverblijf. “We hadden een zorgaanvraag ingediend voor 
subsidie, maar telkens werd die afgewezen. Ze kenden het 
Rubinsteinsyndroom niet en wisten ook niet of die kinderen 
voor subsidie in aanmerking kwamen. Uiteindelijk hebben 
we Matthias naar een dagverblijf laten gaan, waar hij zonder 
indicatie terechtkon. Het dagverblijf heeft zelf meteen de 
zorgaanvraag ingediend. Toen was het binnen zes weken 
geregeld.”
Tot Matthias zes is, gaat hij naar dit dagverblijf, vertelt zijn 
moeder. “Daarna kregen we geen vervoerssubsidie meer. We 
hebben toen contact gezocht met Waardheim. Dat hadden 
we al eerder gedaan, maar destijds gaven ze daar aan dat een 
zorgindicatie nodig was. Nu hadden wij die indicatie. Hij kon 
binnen een half jaar terecht.”

Zelfredzaamheid
“Matthias is erg vooruitgegaan, op het 
kinderdagverblijf waar hij eerst zat, 
maar ook op Waardheim. Hij heeft 
logopedie, we zijn bezig met zinde-
lijkheidstraining, hij leert zelf eten. 
Verder heeft Matthias fysiotherapie; 
niet alleen op Waardheim, maar ik ga 
ook nog met hem naar fysiotherapeut 
hier in de buurt. Die fysiotherapie is 
vooral gericht op de fijne motoriek. 
Verder gaat onze oudste dochter elke 
week een keer met hem zwemmen. 
Al deze dingen werken eraan mee 
dat Matthias hopelijk een bepaalde 
mate van zelfredzaamheid bereikt, 
maar we weten dat dat een lange weg 
zal worden. Een heel lange weg.”

Naar de kerk
Als Matthias vier jaar is, en de 
dominee een keer op bezoek 
komt, geeft die aan dat hij het 
fijn zou vinden als Matthias 
meegaat naar de kerk. “Hij zei 
tegen ons dat hij het zo fijn 
zou vinden als we Matthias 
mee zouden nemen.” We zagen 
dat echt niet zitten. Maar 
omdat hij het zo expliciet had 
gevraagd, namen we Matthias 
de volgende zondag mee in 
zijn kinderwagen. Die zette ik 
in het gangpad. Ik was bang 
dat het helemaal mis zou gaan, 
maar eigenlijk ging het heel 
goed. Nu gaat hij elke zondag 

mee. Het gebeurt weleens dat hij hard in zijn handen klapt of 
begint te neuriën, maar dat hoort bij hem. Hij maakt echt deel 
uit van de gemeente, op zijn eigen manier. Als de dominee 
‘amen’ zegt, zegt hij het na. Dan kijkt hij de dominee aan alsof 
hij zeggen wil: “Hebt u het wel gehoord?” Ook gaat hij naar de 
zondagsschool. We hadden nooit gedacht dat dat zo goed 
zou gaan.

Onverwachts
Met het onverwachtse kan Matthias moeilijk omgaan. “Je 
moet Matthias op alles voorbereiden. Hoe blij we ook zijn dat 
het vervoer naar Waardheim door vrijwilligers wordt gedaan, 
voor Matthias is dat soms lastig omdat het veel verschillende 

mensen zijn. Het is 
belangrijk om hem 
erop voor te bereiden 
wie er die dag rijdt. 
En ooit wilde een 
oud vrouwtje iets liefs 
tegen hem zeggen 
en ze dook met haar 
hoofd in de kinderwa-
gen. Matthias haalde uit 
en gaf haar een klap in 
haar gezicht. Ondanks 
dat ze er wel begrip 
voor had na uitleg, zijn 
zulk soort dingen best 
vervelend. Ik schaamde 
me echt.”

• Drie en een halve week voor de uitgerekende datum werd 
Matthias geboren. Een heel klein mannetje, nog geen vier 
pond, met gitzwart haar.

“Ik was bang 

dat het 

helemaal mis 

zou gaan, maar 

eigenlijk ging 

het heel goed. 

Nu gaat hij elke 

zondag mee.”
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In de lens

Mede dankzij jullie inzet hebben de bewoners elke keer weer 
een onvergetelijke dag! Hartelijk dank daarvoor. 

Actieve vrijwilligers 
in beeld!

1   Arie van Dijk (voorin), 
Molenheim, heeft samen 
met vrijwilliger Harrold 
van Vliet gekanood in de 
prachtige natuur van de 
Biesbosch. Wat Arie van dit 
uitje vond, is op de foto te 
zien!

2   Vrijwilliger Ria van der 
Steen gaat elke dinsdag-
middag met ons naar de 
boerderij om te ontspan-
nen. Zoals u op de foto kunt 
zien, genieten zowel de 
cliënten als Ria ervan! 
Groeten, de Triangels 
(Kroonheim)

3   Tante Riet bakt, wan-
delt, doet een spelletje of 
zingt erg graag! De dames 
zijn erg blij met haar. 
Op de foto is ze aan het 
wandelen met Teunie en 
Teunianne in de belevings-
tuin van de Kroonhoeve.

5   Iedere woensdag 
fietst Dickie van Ekeren 
(Beekheim) met vrijwilliger 
Trudie Dirksen. 

6   Hier ziet u Sander Koudstaal (Kroonheim) met vrijwilliger 
Wim van Brakel aan het werk op de Kroonhoeve. De jongens 
zijn altijd blij als hij er is. 

4   Vrijwilliger 
Gerrieke Brand 
steekt hier de 
haren op van 
Maya Joosse. Op 
Beekheim is het 
soms net een 
kapsalon, waar 
de dames erg van 
genieten.

1

2

3
4

5

6
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Tekst: redactie

7   ‘Tante Leny’ (mevrouw Van de Pligt) willen we graag 
in het zonnetje zetten! We waarderen haar inzet en extra 
aandacht voor de kinderen enorm! Hier ziet u haar samen 
met Elize van ’t Hoff (Waardheim).

8   Vrijwilliger Mirjam van de Dussen kookt iedere vrijdag-
morgen samen met Piet van de Schee (Polderheim) soep 
voor de zondag. 

9   Dit is vrijwilliger Arianda van Haastrecht 
samen met Willie Opschoor (Zuiderheim). 
Elke zaterdag zetten ze samen een lekker 
bakje koffie.

12   Vrijwilliger Mirjam de Haan doet hier samen met Teus 
van Dieren (Zuiderheim) gezellig een spelletje. 

11   Vrijwilliger mevrouw De Jong samen met bewoner Jos 
Schuurkamp (Kroonheim, cluster Wielewaal) aan het kleuren. 

10   Op de foto ziet u de maandelijkse koorvrijwilligers van Zuiderheim: mw. 
Schaap, mw. Boudewijns, mw. Noordermeer, mw. Groeneweg en mw. De Graaf. 

7

8

9

10

11

12
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Wat is een vrijwilliger? 

Wat doet een vrijwilliger precies?

Vrijwilligers bij Adullam

BETER 
IN BEELD

In Nederland zijn heel veel vrijwilligers die 
helpen in verzorgingstehuizen, instellingen 
enzovoort. Bij Adullam helpen ook veel 
vrijwilligers. Misschien ken jij wel een aantal 

vrijwilligers. Bijvoorbeeld van het dagactivi-
teitencentrum of bij wonen. Wat zijn eigen-
lijk vrijwilligers en wat doen ze? Daarover 
lees je nu meer. 

Vrijwilligers

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

Een vrijwilliger is iemand die een 
werkje doet voor een ander. Zonder 
dat het verplicht is om te doen of 
dat hij er geld voor krijgt. 

Helpen! Dat kan 
op verschillende 
manieren, 
bijvoorbeeld:

kamers 
schoonmaken;

kleding strijken;

Ook bij Adullam, waar jij woont of 
werkt, zijn veel vrijwilligers. Dat is heel 
fijn, want zoals je weet, vrijwilligers 

kunnen Adullam, maar hiermee ook 
jou helpen. Niet alleen begeleiders 
zijn belangrijk, maar ook vrijwilligers. 

Want dankzij deze vrijwilligers is het 
zo gezellig, fijn en schoon bij Adullam! 

wandelen, fietsen of zwemmen 
met de deelnemers. En zo nog 
heel veel meer. Zoveel dat we 
het niet allemaal op kunnen 
noemen. 

een bezoekje 
brengen en een 
praatje maken;

tuin onderhouden of 
gras maaien;
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Hallo allemaal! Ik ben 
Martie van Appeldoorn. 
In dit stukje laat ik weten 
wat voor activiteiten ik 
doe op mijn vrije dag. Een 
aantal weken terug was ik 
vrij van de dagbesteding. 
En met de zomer voor de 
deur is er dan gelukkig 
genoeg te doen voor mij. 
‘s Ochtends heb ik eerst 
de tuintafel gebeitst. 
Hiernaast zie je een foto 
van mij, hoe hard ik aan 

het werk ben...
Daarna zag ik het ook nog zitten 
om heel het terras schoon te vegen. 
Na een boterhammetje had ik 
nog genoeg energie over en ben 
ik samen met een medebewoner 
en begeleider naar de Intratuin 
gereden. Daar hebben we mooie 
bloemetjes gekocht voor op het 
terras. Met het zonnetje erbij geniet 
ik met volle teugen van deze activi-
teiten. Buiten zijn is een hobby van 
mij... wie weet kom ik je een keer 
tegen tijdens mijn wandeling.

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

Borduren

Hobby’s

Actief in de 
buitenlucht

Ik ben Ans Slabbekoorn, 57 jaar en 
woon in Polderheim waar ik het erg naar 
mijn zin heb!
Ik heb twee hobby’s: borduren en 
Zeeuws praten. Het Zeeuws praten is 
niet zo moeilijk: dat gaat vanzelf; het is 
alleen jammer dat er niemand anders 
op de groep is die het kan verstaan.
Borduren doe ik elke dag, dit deed ik zes 
jaar geleden al toen ik op Polderheim 
kwam wonen. Het borduren doe ik 
vooral na het avondeten en als ik een 
vrij uurtje heb op de huiskamerdag; 
waar ik ook drie dagen werk. De 
borduurpakketten bestel ik samen met 
mijn evb’er. We kijken dan samen op de 
computer naar borduurpakketten welke 
we het leukste vinden. Nadat we het 
leukste borduurpakketten uitgezocht 
hebben worden ze besteld. 

Dan is het wachten op de postbode. 
Elke dag kijk ik dan naar hem uit of hij 
nog geen pakketje voor mij bij zich 
heeft. De borduurpakketten koop ik 
meestal van mijn verjaardagsgeld.
De begeleiding hoeft mij bijna niet te 
helpen met het borduren. Ik doe alles 

zelf: kleuren uitzoeken, aanhechten 
maar ook afhechten. Het liefste borduur 
ik een kussen met dieren erop. Als het 
borduurwerk klaar is maakt de vrijwil-
liger er een kussen van. Vaak geef ik mijn 
kussens als cadeautje weg of worden ze 
verkocht op de Adullam-verkoping. 
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De Kwikstaart is net terug van vakantie. 
De herinneringen zijn nog vers. Vol 
enthousiasme vertelt Annelies van Heek 
(woonbegeleider op de Kwikstaart) over 
de voorbereidingen en de vakantie. Ook 
Jeanet Huiskamp (teamleider van de 
Rietzanger/Zanglijster) is niet zomaar 
uitgepraat als het om de invulling 
van de vakantie gaat. Heleen Grauss 
(woonbegeleider op de Nachtgaal): 
“Het is al bijna twee jaar geleden dat 
de Nachtegaal met vakantie ging. 
Regelmatig klinkt de vraag: Het is alweer 
twee jaar geleden toch? Gaan we nu 

al bijna op 
vakantie?” Een 
week waarnaar 
uitgezien wordt 
door bewoners 
en begeleiders. 

Verwenweek
“Elk jaar is er één groep aan de beurt 
om een verwenweek te hebben,” vertelt 
Jeanet. “Het ene jaar de Rietzanger, het 
volgende jaar de Zanglijster. In deze 
week zijn de bewoners vrij van het werk 
en de dagbesteding. Elke dag worden 

er leuke dingen gedaan. Het bijzondere 
aan deze vakantie is dat de bewoners 
op Kroonheim blijven. En dat is niet 
zonder reden: “Met name de Zanglijster 
is een groep met ouder wordende 
bewoners. De meeste bewoners van 
deze groepen zijn gebaat bij rust en 
hun eigen plek. Ook hebben we te 

Samen uit of samen thuis…

BEWONERSVAKANTIE

Het vraagt wat meer dan 
een huisje regelen en koffers 
inpakken. Er gaan heel wat 
uurtjes voorbereiding aan 
vooraf. Wat komt allemaal 
kijken bij het organiseren van 
een bewonersvakantie of een 
verwenweek? Wat is dat precies? 
Op Kroonheim komen allerlei 
soorten vakanties voorbij…

...maar vakantie hebben we 
allemaal!

“Gaan we nu al bijna op vakantie?”

• Groep Kwikstaart.
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maken met bewoners in een rolstoel. 
Het is lastig om voor een betaalbare 
prijs een passende locatie te vinden.” 

Naamkaartjes
Op de Kwikstaart is het geen vaste 
gewoonte om op vakantie te gaan. 
Annelies: “Afgelopen jaren hebben we 
gekeken naar de omstandigheden 
op de Kwikstaart. In een afweging om 
wel of niet op vakantie te gaan speelt 
bijvoorbeeld mee hoe de stemming of 
de spanning van de bewoners is. Dit 
jaar hebben we ervoor gekozen om 
niet een hele week op vakantie te gaan, 
maar van woensdag tot en met vrijdag. 

Voordat de vakantie begint, wordt een 
draaiboek gemaakt. Een onderdeel 
daarvan is een programma met een 
goede daginvulling. Voldoende rust is 
belangrijk; dat is voor de één even op 
bed liggen en voor de ander muziek 
luisteren of wandelen. In deze vakantie 
is per bewoner heel specifiek gekeken 
naar de behoeften en hebben we 
hierop ingespeeld. Omdat duidelijkheid 
een ‘must’ is, is daaraan veel aandacht 
besteed. Zo waren naamkaartjes 
gemaakt voor op de slaapkamerdeuren 
en voor aan de tafel. Direct 
bij binnenkomst had 
iedereen duidelijkheid 
over de slaapkamer en de 
plek aan tafel. Een klein 
detail uit het draaiboek, 
maar we merkten dat 
dit rust en overzicht 
gaf.” Dat er veel komt 
kijken bij de organisatie 
beaamt Heleen. Ze somt 
in één adem een lijstje 
op: “Overleg met ouders 
van bewoners over de 

vakantie, de planning wanneer welke 
begeleiders aanwezig zijn, een huisje 
regelen, activiteiten in de omgeving 
zoeken, zorgen voor de inpaklijsten, 
medicatie die mee moet...” Jeanet vult 
aan: “Een planning is ontzettend belang-
rijk. Daar gaat veel werk in zitten, maar 
dat draagt er wel toe bij dat de verwen-
week goed verloopt.”

Kikker
Er wordt enthousiast gereageerd op de 
vakantieweek. Al heeft elke bewoner 
zijn vragen: Hoe gaan die dagen eruit 
zien? Hoe zal het zijn? Een vakantie 
levert op een bepaalde manier toch 
spanning op. Annelies: “Deze spanning 
is te begeleiden, zodat de bewoners 
wel echt kunnen genieten van de 
vakantie. Je kunt het gewoon aan 
hen zien! Herinneringen aan eerdere 
vakanties gaf al voorpret. En nu, na de 
vakantie, komt de napret. Bijvoorbeeld: 
‘de grap van de week’. Corné had een 
kikker gevangen en samen met één 
van de groepsleiders bedacht, deze in 

Tekst en foto’s: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

• Dick de Koning en Piet Verkade van de Zanglijster, Kroonheim.

“Een planning is 

ontzettend belangrijk.”

Jeanet Huiskamp

• Dit is Hermans plek aan tafel. 27

“Deze spanning is te 

begeleiden, zodat de 

bewoners wel echt 

kunnen genieten van 

de vakantie.”

Annelies van Heek
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BEWONERSVAKANTIE

de woonkamer los te laten. Dat 
zorgde voor veel hilariteit, bij 
zowel de bewoners als de bege-
leiders. Later hielp dit voorval om 
een positieve draai te geven aan 
ontstane spanning in de groep.”

Ontbijt op bed
Een week op vakantie ziet er 
heel anders uit dan een week op 
Kroonheim. Annelies: “Ook voor 
onze bewoners geldt dat vakan-
tie bedoeld is om even uit te rus-
ten. Niet bezig hoeven zijn met 
werk en alles wat daarbij in hun 
hoofd komt kijken. Maar vrij zijn; 
je vrij voelen en leuke dingen 
doen!” Op vakantie gaan vaste 
momenten, zoals met elkaar de 
dag openen, eetmomenten en 
andere basismomenten gewoon 
door. Dat zorgt voor structuur 
in de dag. Daarnaast helpt het 
voor sommige bewoners als ze 
pictogrammen krijgen die een 
duidelijk overzicht geven van 

de dag. Op vakantie komen ook 
mooie dingen naar voren, vertelt 
Annelies. “De meeste bewoners 
lijken op een bepaalde manier 
meer prikkels aan te kunnen dan 
je verwacht. Zo komen bepaalde 
kwaliteiten, karaktereigenschap-
pen of activiteiten die bewoners 
leuk vinden om te doen naar 
voren, waar je soms geen weet 
van had.” 
Op de Nachtegaal wordt één of 
twee keer in de vakantieweek 
een dagje uit georganiseerd 
en de rest van de week wordt 
in en om het vakantiehuisje 
doorgebracht. Heleen: “Als groep 
ben je in een andere omgeving 
en daarom hoeft er niet voor 
elk moment een bijzondere 
activiteit te zijn.” Tijdens de ver-
wenweek worden drukke dagen 
afgewisseld met rustige dagen. 
Voorbeelden van activiteiten 
die gedaan worden zijn: naar de 
Vlindertuin in Harskamp, naar 

Op de vraag of ze weleens op vakantie 
is geweest met de Nachtegaal, heeft 
Margriet snel een antwoord: “Ik ben al 
heel vaak weggeweest.” Over de plaat-
sen denkt ze even na, maar ze weet ze 
allemaal nog. “Naar Drenthe, Kamperland, 
Texel en Ouddorp.” Terwijl we samen op 
de bank zitten komen er steeds meer 
herinneringen: “Naar Texel was in 2007: 
toen zijn we ook naar Ecomare geweest. 
Daar zijn veel zeehonden.” Margriet vindt 
het leuk om met de groep op vakantie te 
gaan. En wat ze allemaal doen? “Meestal 
slapen we uit tot half negen en daarna 
gaan we met elkaar ontbijten. Dan 
wandelen of fietsen en na het middag-
eten gaan we meestal weg. In Ouddorp 

gingen we bijna elke dag naar de zee; 
die is er in Uddel jammer genoeg niet. 
Ook sturen we een kaartje naar onze 
ouders. O ja, weet je wat leuk was? We 
gingen naar De Mantelienge. De laatste 
avond kwam iemand van de kerkenraad 
uit Ouddorp avondsluiting doen. Daarna 
was iedereen moe en ging, behalve ik 
en de begeleiders, iedereen naar bed. Ik 
mocht opblijven. We gingen ’s avonds 
laat nog fietsen en daarna nog iets lek-
kers uit de frituurpan eten! Dat was echt 
heel gezellig!” Margriet vertelt dat het in 
september al twee jaar geleden is dat 
ze met vakantie zijn geweest, maar licht 
ze toe: “Ze zijn er wel mee bezig dat we 
misschien weer gaan.”

Margriet Haalboom

• Hanna met haar pictogrammen.

Margriet Haalboom op 
het strand in Ouddorp.
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de markt in Nunspeet en dan ergens 
koffiedrinken, naar ‘De Zandenplas’ en 
daar picknicken, naar ‘Manege zonder 
drempels’ in Bennekom, een boottocht 
maken of naar een kinderboerderij. 
Jeanet: “Ook mogen de bewoners een 
keer uitslapen en krijgen ze ontbijt 
op bed. Als we een dag op de groep 
blijven, gaan we lekker wandelen, uitge-
breid in bad of knutselen op de groep.”

Een plantje voor mama
Iedere groep betrekt ouders of fami-
lieleden op een eigen manier. Jeanet: 
“Afgelopen jaar hebben we familie 
gevraagd of ze ook een dag mee wilden 
omdat met uitjes één-op-één-bege-
leiding nodig is. Hierop is door familie 
heel positief gereageerd en gehoor 
aan gegeven. Ook sturen we altijd een 
kaartje naar de families van onze bewo-
ners. Zo weten zij waar we geweest zijn 
en bewoners vinden dit ook erg leuk 
om te doen. De laatste dag sluiten we af 
met familie: we eten dan op de groep.” 
Dan komt opeens een herinnering bij 
Jeanet boven: “We waren bij Tuinland: 
onze bewoners genoten enorm. Kijken 
naar de vissen in de waterbakken en het 
water bij de waterfonteinen voelen. Er 
was een bewoner die een plantje voor 
mama wilde kopen. Dat heeft hij ook 
gedaan en hij was hier supertrots op. 
Toen vrijdags zijn ouders er waren voor 
de barbecue, wilde hij gelijk naar zijn 

kamer om het plantje voor mama te 
pakken en te geven. Wat was hij trots en 
wat was mama blij! Geweldig!”

Meerwaarde
Op vakantie gaan als groep sluit aan op 
het nieuwe begeleidingsmodel ASBM 
(Adullam-Schutse- BegeleidingsModel). 
Het gewone leven ervaren; ieder op zijn 
eigen manier. Afstemmen op de wen-
sen van de bewoners, kijken naar wat 
iemand individueel nodig heeft, maar 
toch ook verbondenheid als groep. 
Annelies: “Ook voor de band tussen 
bewoners en begeleiders, bewoners 

onderling en begeleiders onderling is 
het goed om even weg te zijn. Je leert 
elkaar kennen in een andere situatie. 
Leuk en leerzaam. We zien terug op 
een geslaagde vakantie!” De meer-
waarde van een verwenweek is dat elke 
dag begint in hun eigen vertrouwde 
omgeving. Jeanet: “En na een leuke, 
soms intensieve dag, liggen ze ‘s avonds 
weer lekker in hun eigen bed. Zo blijven 
bepaalde rituelen en structuren ook 
in de verwenweek hetzelfde. Dit zorgt 
voor rust en veiligheid voor onze bewo-
ners. Onze ervaring is dat bewoners dat 
echt fijn vinden.”

Op De 10 Domeinen worden vakan-
ties individueel afgestemd. Niet alle 
bewoners gaan op vakantie, alleen 
als ze er zelf behoefte aan hebben. 
Samen wordt dan gekeken welke 
vakantie bij hen past. Enkele bewo-
ners gaan mee met de jongerenva-
kanties van Helpende Handen. Weer 

anderen gaan mee met de vakanties 
van de Vrouwenbond (VBGG). 
Roelien Kroese (teamleider op De 10 
Domeinen): “De meerwaarde is dat 
de bewoners even uit hun omge-
ving zijn en nieuwe dingen kunnen 
ondernemen. Hierdoor bouwen ze 
zelfvertrouwen op.” 

“Ze kunnen 

nieuwe dingen 

ondernemen en 

bouwen hierdoor 

zelfvertrouwen op.” 

Afgestemd op ieders wens…

BEWONERSVAKANTIE

• Wim bekijkt een vlinder.
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Hallo jongens en meisjes,

Jullie lezen en knutselen 
wel graag. De boekomsla-
gen zijn zo mooi gewor-
den, het was jammer dat 
er soms geen verhaaltje 
bij stond, want ik was 
erg benieuwd naar de 
verhalen achter de kaft.
Het is inmiddels zomer, 
de zon schijnt en dan is 
een ijsje wel erg lekker. 
Misschien maak je zelf wel 
eens ijs of versier je ijs met 
fruit en slagroom. Deze 
ijs-kleurplaat mag je mooi 
kleuren en versieren, 
zodat je er zelf zin in krijgt. 
Stuur de kleurplaat, met je 
naam en adres, vóór D.V. 
16 juli naar:

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Marlize Kampert 

uit Wekerom (4 jaar)

Liesbeth Sluiter 

uit ’s Gravenpolder (7 jaar)

Tjitze Bruintjes 

uit Staphorst (10 jaar)

Gefeliciteerd!

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Te
ke

n
en

 e
n

 K
le

u
re

n

32



Ze heeft gehoord over een jongen 
die naar de zondagsschool ging, 
die aan de juffrouw vroeg of hij 
een Bijbel mocht meenemen voor 
zijn moeder. Een paar weken later 
kwam hij de Bijbel weer terugbren-
gen. “Want,” zei hij: “mijn moeder 
heeft hem uit.” Nee, Mieke hoopt 
dat haar vader de Bijbel elke keer 
opnieuw leest, elke dag. Het is niet 
een Boek dat je slechts één keer 
leest, als het goed is.
De kaft heeft ze omgeslagen; 
de witte bladzijde staart haar 
aan. Moet ze er eigenlijk wel iets 
inschrijven? Ze kijkt naar haar han-
den; daar mogen geen vlekken op 
zitten. Ze wil het uiterst netjes doen. 
Net zo netjes als de juf van groep 
drie, die voorin haar psalmboekje 
heeft geschreven.
Weet je wat? Vader is niet thuis, ze 
kan wel even bij zijn boekenkast 
gaan kijken. Eens zien wat voorin zijn 
andere boeken staat geschreven. 

Het is een beetje te gewoon als ze 
opschrijft: ‘Voor papa, van Mieke’. Of: 
‘Voor mijn lieve vader, van Mieke’. 
Maar misschien komt ze daar toch 
wel op uit.
Ze doet de Bijbel dicht en loopt naar 
de boekenkamer van vader. Daar 
staan ze. Al zijn boeken. Ze zou er 
een heel werk aan hebben om ze 
allemaal te tellen.
Het Bijbeltje dat zij heeft uitgezocht is 
heel mooi: goud op snee. Het is voor 

zijn verjaardag. 
Ze begint in de hoek. Trekt een dik 
boek tussen de andere uit en slaat 
de kaft om. Er staat niets. Ze schuift 
het boek weer terug en pakt de 
volgende. Ditmaal staat er alleen 
vaders naam en een datum. Zeker 
van wanneer hij het gekocht heeft. 
Of gekregen. In het boek ernaast zit 
een stempel met een naam van heel 

iemand anders. Ook vreemd. Dat zal 
dan zeker een tweedehands boek 
geweest zijn, toen vader het kocht. 
Dan weer een paar boeken waar niets 
in staat.
Opeens valt haar oog op een boekje 
waarvan de schrijver haar bekend 
voorkomt. De schrijver van dat boek 
is een vriend van vader. Soms komt 
hij op bezoek, waarbij hij weleens 
een boekje voor hem meebrengt. Ze 
reikt met haar hand naar het boek. 

Die schrijver zal toch vast wel iets 
voorin gezet hebben. Misschien 
zijn handtekening? Ze bekijkt 
even de omslag en opent dan het 
boek. Voorin staat met eenvou-
dige letters: ‘Van de schrijver’. En 
terwijl ze de woorden op zich in 
laat werken, weet ze opeens wat 
haar opdracht zal zijn. Vlug zet 
ze het boek terug en gaat weer 
naar haar kamertje. Ze oefent de 
woorden op een wit papier, met 
de inktpen. Ze knoeit niet één 
keer. ‘Zal ik?’, denkt ze. Ze wast 
haar handen nog een keer en 
pakt de pen. Dan schrijft ze. Met 
mooie, zwarte letters. Het lukt. Het 
wordt helemaal naar haar zin. Nu 
moet het nog drogen, maar dat 
is geen probleem. Ze heeft twee 
dagen de tijd.
Op vaders verjaardag geeft ze de 
Bijbel. Hij neemt haar cadeau ver-

rast in zijn handen, kijkt haar even aan 
en slaat het dan open. Daar staat, met 
prachtige letters: ‘van de Schrijver’. 
“Mieke,” zegt vader, “dat heb jij natuur-
lijk met opzet met een hoofdletter 
geschreven.” Ze knikt. “Weet je,” gaat 
vader verder, “dan moet ik, als ik erin 
lees, ook maar mijn eigen naam invul-
len en lezen. Omdat het een boek is 
van de Schrijver, voor mij.”

Tekst: Maarten Brand    Bron: ‘Een handvol koren’, 1986 VERHAAL

Mieke denkt diep na. 
Wat zal ze nu voorin 
zetten? Ze weet al 
dat ze het met sierlijke 
letters zal opschrijven, 
met zo'n mooie pen. 
Maar welke woorden 
zal ze kiezen?  Ze 
bekijkt de prachtige 
Bijbel nog eens. 
Vader zal er blij 
mee zijn!

Vaders naam
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Doen voor 
Adullam!

Met veel enthousi-
asme hebben ruim 400 
vrijwilligers zich op 11 

en 12 maart jl. inge-
zet! Op alle locaties 

hebben vrijwilligers 
hun beste beentje 

voortgezet. Hierbij een 
sfeerimpressie 
van de dagen! 

Allen hartelijk dank 
voor uw inzet! Zowel 

onze bewoners, deel-
nemers en logés als 
de medewerkers en 

vrijwilligers kijken 
terug op mooie, leuke 

dagen! Was u er dit jaar 
niet bij? Wij hopen u 

volgend jaar te mogen 
verwelkomen. Noteert 

u nu vast D.V. 10 en 
11 maart 2017 in uw 

agenda?!

Tekst: redactie

De heer Marchal en Bas Kevelam hebben 

op Beekheim de stoep bespoten tegen 

groene aanslag. 

De logés Alina Suijker en Henrike van Erkel 
zijn, samen met vrijwilliger Tanja en mede-
werker Ellen, soep aan het koken voor een 
heerlijk 3-gangen diner op De Mantelienge. 
Smullen maar!

Dankzij de maatschappelijk stage van deze drie jongens genoot Greet Hakvoort (Kroonheim, Leeuwerik) met volle teugen van een gezamenlijk ritje op de skelter.

Ans Slabbekoorn (Polderheim) loopt 

tussen twee vrijwilligers op de kade van 

Dordrecht na een prachtige tocht met de 

waterbus vanaf de kade van Alblasserdam.

Vrijwilliger de heer Van de Wal is 

gestart met het schoonmaken van 

één van onze bussen (Veldheim). Zo’n 

grondige beurt konden die bussen wel 

gebruiken!

Vrijwilliger de heer Van der Wilt geeft de fiet-senschuur op Veldheim een beschermlaagje. Dat knapt op! Het was geen kleine klus, hij heeft er enkele dagen werk aan gehad. Echte betrokkenheid is goud waard!
34



Wethouder de heer S. de Jong geeft 
samen met de heer G. Domine de tuin op 
Horstheim een goede beurt.

De heer K. Kisteman (Horstheim) zorgt 

voor heerlijk gebak bij de koffie. De heren K. Veijer, J. Veijer en K. Dunnik 
zijn de oprit van Druivenstein opnieuw 
aan het bestraten.

Johan Rozendaal (Polderheim) geniet 
van een heerlijk diner, klaargemaakt door 
de vrijwilligers. En wat een prachtige 
menukaart!

De muren in de gang van Molenheim 

krijgen een flinke opknapbeurt. 
Een aantal vrouwen van het Adullam-
comité van Bergambacht bakken voor alle 
vrijwilligers en bewoners van Molenheim 
en Polderheim heerlijke pannenkoeken.

Elke vrijwilliger kreeg een bedankje, dat 

vers gemaakt is in de Veldheim-bakkerij! 

Bij elk cadeau zat een prachtige kaart, 

die gemaakt is door één van de deelne-

mers van het Veldheim-winkeltje. 

Even pauzeren! De werkplaats van Veldheim 
was geheel omgetoverd als Doen-voor-
Adullam-kantine. Het thema van onze 
Doe-dag was Ontmoeting en Contact. Hier 
kwam dat wel heel goed tot uiting!

De workshopgroep ‘Samen 

Bewegen’ kwam op het leuke idee 

om een kleurtekening te maken op 

het plein van Veldheim. Wat een 

prachtig resultaat!
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Flinkerds in het 
zonnetje

D.V. ZATERDAG 2 JULI

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

D.V. ZATERDAG 9 JULI

Comité Rijssen; Adullam-fietstocht; 
starten tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf 
kerkgebouw van de OGGiN ‘Oranjekerk’, 
Oranjestraat 10, Rijssen. Twee routes: 25 
km en 35 km rondom Rijssen en Wierden. 
Kosten: kind €2; volwassene €3,50; gezin 
€12,50. 

D.V. DINSDAG 19 JULI

Comité Garderen; jaarlijkse verko-
ping; van 10.00 uur tot 15.30 uur; bij 
de Dorpskerk, Mazenhofstraat 4 te 
Garderen.

D.V. DINSDAG 26 JULI

Comité Doornspijk; 25e jaarlijkse 
fietsdag; fietstocht starten tussen 10.00 
en 13:00 uur vanuit Oosterwolde, 
Doornspijk, Nunspeet of Elspeet. Voor 
fietsverhuur uiterlijk D.V. zaterdag 25 juli 
(tot 15.30 uur, op=op) bellen: 05 25 68 57 
51 of 06 25 51 66 11. U kunt ook bellen 
voor meer informatie. De verkoopmarkt 
is van 10.00 tot 16.00 uur op kerkplein 
Hervormde dorpskerk, Doornspijk. 

D.V. DINSDAG 2 AUGUSTUS

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

D.V. DINSDAG 16, WOENSDAG 17 
EN DONDERDAG 18 AUGUSTUS

Comité Doornspijk; fietsdriedaagse; 
driedaagse start tussen 18.00 en 19.00 
uur bij Verenigingsgebouw Pro Rege, 
Doornspijk. De routes zijn ong. 20 
km lang; dus ook voor kinderen goed 
te doen. U kunt zelf kiezen hoeveel 
avonden u meefietst. Een boekje met 3 
routes kost voor kinderen die zelf fietsen 
€3, vanaf 13 jaar en ouder €5 en een 

Veel bedrijven en organisaties 
steunen Adullam direct of via 
diverse comités. Dit wordt 

gedaan door het plaatsen van een 
advertentie in het Adullam Contact, 
een programmaboekje of door het 
schenken van goederen in natura.  
Zo ligt momenteel een program-
maboekje van comité Ede op mijn 
bureau. Deze is gemaakt door het 
comité ter gelegenheid van de 
verkoping van 4 juni jl. Het is zomaar 
een voorbeeld van steun door 
bedrijven: ik tel namelijk maar liefst 
tachtig bedrijven die bijdragen aan de 
opbrengsten van deze verkoping. Dit 
is nog maar één voorbeeld van één 
comité. Het netwerk van bedrijven 

die Adullam steunen is veel groter en 
veelal onzichtbaar. 
Ik wil de lezers van dit blad oproepen 
om, indien mogelijk, aan deze bedrij-
ven te denken bij de aanschaf van 
goederen. Zijn er nog meer bedrijven 
die Adullam willen steunen in het 
kader van maatschappelijk verant-
woord ondernemen? Neem dan con-
tact op met ondergetekende of kijk op 
onze website: www.adullamzorg.nl/
ondernemer. Van 
harte aanbevolen! 

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

   Steun door 
bedrijven

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

Berthilde van Dijk uit Barneveld is heel 
actief geweest voor Adullam! Voor de 
jaarlijkse verkoping konden kinderen 
klusjes doen bij familie en vrienden 
om op deze manier geld op te halen 
voor de benzinetank van de bussen. Zij 
heeft het prachtige bedrag van €165 
bijeengebracht. We willen haar hiervoor 
hartelijk bedanken! Goed gedaan, 
Berthilde!
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Postzegelgroet

gezin max. €15. Na afloop krijgt iedereen 
een presentje. 

D.V. ZATERDAG 10 SEPTEMBER

Comité Betuwe-Kesteren; jaarlijkse 
verkoping; van 10.00 tot 15.30 uur; 
rondom de HHK, Overste J.M. Kolffstraat 
1, Kesteren.

Comité Hardinxveld-Giessendam; grote 
actiemarkt; van 9.30 tot 15.00 uur; in en 
rond Hervormd Centrum, Talmastraat 9, 
Hardinxveld-Giessendam.

Comité Barneveld; jaarlijkse verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; in en rond het 
Van Lodenstein College, Lunterseweg 
94, Barneveld. 

D.V. ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Comité Ouddorp; najaarsfair; van 9.30 

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

Comité Maartensdijk; verkoping; van 
10.00 tot 15.00 uur; Dorpsweg 40, achter 
de HHK, Maartensdijk.

Comité Werkendam; jaarlijkse ver-
koopdag; van 10.00 tot 15.30 uur; plein 
Ds. Joh. Groenewegenschool, Sportlaan 
4, Werkendam.

D.V. ZATERDAG 24 SEPTEMBER 

Tweede niet-ritmische psalmzan-
gavond met bovenstem; van 19.30 
tot 21.00 uur; in de Grote of St. 
Catharinakerk, Asperen (Gelderland). 
Inleiding door: ds. D. Heemskerk, orgel: 
Willem-Jan van Stijn, bovenstemgroep 
Hardinxveld-Giessendam. 
Comité Hardinxveld-Giessendam; 

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

D.V. DONDERDAG 20 OKTOBER 

Comité Uddel; verkoping en Open Dag 
Kroonheim; van 11.00 tot 15.00 uur; 
rondom Kroonheim, ‘t Hof 12, Uddel. 

D.V. ZATERDAG 5 NOVEMBER

Vrouwenvereniging Rebecca 
uit Grafhorst; verkoping; van 
10.00 tot 13.00 uur; Pieter Zandt 
Scholengemeenschap, IJsselmuiden. 

D.V. ZATERDAG 12 NOVEMBER

Comité Geldermalsen; najaarsverko-
ping; van 10.00 tot 15.00 uur; Bedrijfshal 
Van Doorn B.V., Laageinde 15a, 
Geldermalsen.

Er zijn al een heleboel postzegels 
binnen; iedereen bedankt! U kunt 
meer postzegels sturen naar Koningin 
Wilhelminaweg 403, 3737 BD 
Groenekan. Daarnaast kunt u ze op 
de Adullam-locaties inleveren. Het 
totaalbedrag bedroeg afgelopen half 
jaar zelfs zo’n €120. 
Op Marktplaats 
staan geregeld 
advertenties onder 
de naam @post-
zegel. Naast losse 
postzegels zijn ook 
twee verzamelingen 
binnengekomen 
met veel moois. Wilt 
u ook uw verzame-
ling kwijt? Stuur deze 
naar bovenstaand 
adres en het geld 
wordt gebruikt voor 
het goede doel. Wilt 

u postzegels kopen? Stuur dan een 
e-mail naar cornevandam@kliksafe.nl. 
Als u postzegels voor Adullam wilt ver-
zamelen, knip ze dan ruim af (minstens 
0,5 cm rondom).

Een postzegelgroet van Corné van Dam.

Dringend gezocht: 
verkeersregelaars vanaf 18 
jaar voor de verkoping en 
Open Dag Kroonheim te 
Uddel op D.V. donderdag 20 
oktober a.s. Neem contact op 
met mw. Gijsbertje Heijkoop: 
T 06 19 89 73 07.

Oproep 
verkeersregelaars
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Technisch Installatieburo Hevel B.V.
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Ruim 22 jaar heeft de heer S.M. Bolier 
zitting gehad in het comité van 
Barneveld. Vanwege gezondheidsre-
denen heeft hij zijn taak neergelegd. 
Tijdens een informeel samenzijn op 
Beekheim is met enkele bewoners en 
het comité aandacht aan zijn afscheid 
besteed. Op zaterdagmiddag 13 
februari jl. werd hij in een Adullam-bus, 
samen met zijn vrouw, door enkele 
bewoners thuis opgehaald en naar 
Beekheim gereden. Vervolgens werd 
een aantal herinneringen opgehaald:
• Tijdens de verkoping zijn heel wat 

ritjes met aanhangwagens/busjes 
af- en aangereden van en naar het 
woonadres van familie Bolier. Vaak 
zei de heer Bolier aan het einde van 
de verkoopdag: “We zetten het wel 
bij mij in de schuur.”

• In de afgelopen jaren zorgden de 
heer en mevrouw Bolier samen met 
de bewoners van ’t Achterdorp voor 
550 kg (!) aan verse soepgroente 
voor de verkoop.

• Na elke verkoping werd op maan-
dagavond geld geteld bij de familie 
Bolier. Er is in al die jaren heel wat 
klein en groot geld over de tafel 
gegaan.

• 

Vele oliebollen/appelbeignets, 
kerststollen/rozijnenbroden, 
banketstaven en dergelijke zijn 
door de heer Bolier verkocht. Via 
een Excellijst werd alles verzameld 
en vervolgens besteld bij Bakkerij 
Bos uit Maarsbergen en via het 
Adullam-comité Ede bij Veldheim. 
Vele jaren heeft hij deze periode 
samen met stichting Ouderenzorg 
in de hal van ‘t Achterdorp aan de 
man gebracht.

Na deze herinneringen werd gezellig 
koffiegedronken en heeft een bewo-
ner nog een gedichtje voorgedragen. 

Vervolgens kreeg de heer Bolier 
enkele cadeaus overhandigd waar-
onder een Parker pen met inscriptie 
(22 jaar vrijwilligerswerk Adullam) en 
werden gezamenlijk nog een aantal 
psalmen gezongen. 

Na afloop werden de heer en 
mevrouw Bolier weer met de 
Adullam-bus thuisgebracht. Ook 
vanaf deze plaats willen wij de heer 
en mevrouw Bolier hartelijk danken 
voor hun inzet in al de afgelopen 
jaren. We wensen hen voor het toe-
komende al het nodige en bovenal 
Gods zegen toe. 

Afscheid de heer Bolier van 
comité Barneveld

Steun
   Adullam

Bewoner Gerard van de Breevaart overhandigt een cadeau aan de heer Bolier.

Geslaagde voorjaarsverkoping te Stavenisse
Op 12 maart jl. organiseerden wij onze grote voorjaars-
verkoping. Nieuw was dit jaar de rommelmarkt, het-
geen een geslaagde actie was. Ook de taartenbakactie 
en het zeskamp voor de kinderen was een succes. 
Ongeveer 65 kinderen hebben hieraan meegedaan. 
We mochten dan ook het mooie bedrag overmaken 
van €7.277,85. Iedereen die, op welke wijze dan ook, 
hieraan meegeholpen heeft: hartelijk dank namens 
comité Tholen. 39
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Dankzij een tweetal overboe-
kingen van Air Miles kunnen 
Evert Schoonhoven (links) en 
Gert-Jan Bulsink (rechts) van 
De 10 Domeinen genieten van 
heerlijk opgeklopte melk. Deze 
melkschuimer en een Tefal pan-
nenkoekenpan konden gratis 
aangeschaft worden. Bedankt 
voor het overboeken! 

Wilt u ook uw Air Miles overboeken? 
Lees hieronder verder: 
•  Als u beschikt over een Air Miles-
account, gaat u naar www.airmiles.nl 
en logt u in. Aan de onderzijde van de 
webpagina, in de blauwe balk, vindt u 
de keuze ‘Overboeken’; klik deze aan. 
Voer bij het overboeken dit nummer in: 
172861519, t.n.v. J. van Velthuizen. 
•  Als u geen Air Miles-account heeft, 
kunt u de Air Miles ook telefonisch 

overboeken. U belt dan met de klan-
tenservice van Air Miles, T 0900 8877 en 
vraagt daar de Air Miles over te boeken 

naar kaartnummer 172861519, t.n.v. 
J. van Velthuizen. U heeft hiervoor uw 
eigen kaartnummer nodig.

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

Verslag verkoping Barneveld

Zaterdag 12 september jl. heeft comité 
Barneveld de jaarlijkse verkoping 
georganiseerd. Veel vrijwilligers, stand-
houders en bewoners van Beekheim 
hebben zich ingezet om deze dag te 
laten slagen. Daarnaast zijn kinderen 
enthousiast en druk bezig geweest om 
hun steentje bij te dragen. Als comité 
zien we terug op een mooie, gezel-
lige en drukbezochte verkoping. Aan 
het einde van de dag mochten we 
het mooie bedrag noteren van ruim 
€11.000 inclusief sponsorgeld. Dit zal 
ten goede komen aan het vervoer van 
en naar de dagactiviteitencentra van 
Adullam. Iedereen die hieraan, op welke 

wijze dan ook, heeft meegewerkt; zeg-
gen wij hartelijk dank! 

Comité Barneveld

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 
septembernummer:

uiterlijk D.V. 29 juli a.s. 
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Eerste kwartaal 
2016: 

€188.599  

Doelstelling 
2016

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

1e kwartaal 2015 1e kwartaal 2016

Donatiefonds - donaties € 1.111 € 762

Donatiefonds - giften € 3.395 € 1.895

Stichting Steun Adullam € 134.374 € 185.943

Totaal fondsenwerving € 138.880 € 188.599

Nalatenschappen € 59.204 € 57.617

Totaal inkomsten € 198.084 € 246.216

Giftenverantwoording 1e kwartaal 2016

Kerkelijke gemeenten
Bunschoten (OGGiN) €203,50; Bunschoten 
(OGGiN) €344,70; Capelle a/d IJssel (OGGiN) 
€403,40; Culemborg (Herv. Ger. Evang. op 
GG) €146,20; Delft (CGGiN) €41,50; Dinteloord 
(GGiNbv) €724,50; Doorn (OGGiN) €70,75; 
Doorn (OGGiN) €80,10; Doorn (OGGiN) €61,40; 
Doorn (OGGiN) €288,50; Doornspijk-Nunspeet 
(HHG) €856,40; Doornspijk-Nunspeet (HHG) 
€40; Dordrecht (OGGiN) €565,80; Elst (OGGiN) 
€772,05; Gameren (HHG) €500; Garderen 
(HHG) €20; Goedereede (HHG) €150; Gouda-
Stationsplein (GGiN) €100; Groenekan (HHG) 
€160,50; Katwijk (Herv. Geref. Evang.) €235,10; 
Kinderdijk (OGGiN) €1.000; Kinderdijk (OGGiN) 
€50; Kinderdijk (OGGiN) €844,89; Korendijk 
(HHG) €355,55; Langbroek (OGGiN) €377,55; 
Leerbroek (HHG) €452,90; Leersum (OGGiN) 
€449,64; Lienden (OGGiN) €109,35; Lienden 
(OGGiN) €338,20; Loon op Zand (HHG) €275; 
Nieuw-Beijerland (OGGiN) €60; Nieuwe 
Tonge (HHG) €361,15; Nieuwleusen (HHG) 
€5; Nieuwleusen (HHG) €1.532,32; Oldebroek 
(HHG) €50; Oldebroek (HHG) €294,02; 
Oosterland (OGGiN) €1.097,30; Oud-Beijerland 
(GG) €1.383,37; Ouddorp (HHG) €60; Ouddorp 
(HHG) €1.954,82; Ouddorp (HHG) €1.856,15; 
Puttershoek (OGGiN) €610; Rijssen (HHG) 
€522,74; Scheveningen (OGGiN) €139,50; 
Sliedrecht (OGGiN) €200; St. Philipsland 
(OGGiN) €50; Stavenisse (OGGiN) €474,35; 
Veenwouden (OGGiN) €69,90; Veenwouden 
(OGGiN) €25; Veenwouden (OGGiN) €48,05; 
Waarder (HHG) €613,48; Waddinxveen 
(OGGiN) €52; Waddinxveen (OGGiN) €60; 
Waddinxveen (OGGiN) €63,50; Woudenberg 
(HHG) €1.233,72; Zoetermeer (OGGiN) 
€441,95.

Particulieren
€1 KB; KB; €5 KB; €10 AB; PvZ; AvdH; LM; WK; 
MG; HC; AB; HH; NvS; KF; TA; EV; RS; LN; GvD; 
JdV; FV; CB; FV; AB; HdB; FV; KB; €11 CF; €12,50 
NvdW; €15 WS; PR; RvE; RK; FD; DvdP; HvdB; 
TH; €20 BR; HR; BR; PdB; €25 HB; TR; CS; TvE; BU; 

GH; HF; GK; GS; PH; GS; AvD; GS; MV; €30 PdP; 
MH; €35 AW; €45,38 CB; CB; CB; €50 MR; HvD; 
AW; GdG; JS; BP; AdG; JvE; AvD; €70 WvR; €100 
GA; JG; AW; GB; CB; CB; CvdP; RvD; HM; LN; HV; 
€125 TvW; TvW; TvW; €150 JT; €200 GB; CvdW; 
DR; GdB; DR; DR; €250 GB; €300 BvD; €500 
AdH; RR; JS; €507,88 HvD; €920 RvO; €1.000 
PvS.

Bedrijven en overige instellingen
Roukens Optiek, sponsoring zangmiddag 
Zuiderheim €25; Waardkracht, sponsoring 
zangmiddag Zuiderheim €60; Burgtours, 
sponsoring zangmiddag Zuiderheim €100; 
Psych. praktijk Den Uijl, sponsoring zang-
middag Zuiderheim €100; Bouman Potter, 
sponsoring zangmiddag Zuiderheim €100; Fa. 
Grossa €100; VOF Heuvelman-v/d Breevaart 
€500; Prosperity Welfare €500; VOF Van den 
Heuvel €500; Kobout €500; B.J. Klop Holding 
€1.000; VOF Rotalen €1.300; Stichting Mol-
Kooman €20.000.

Legaten en nalatenschappen
DS te V €1.000; JdB te D €45.000; JvdB-A te E 
€11.617,33.

Busjes
Maartensdijk €150; Veenendaal €48,25.

Lingerie
Werkendam €3.000; Wijk en Aalburg €1.000.

Verkopingen comités
Krimpen a/d IJssel €755; Betuwe-Kesteren 
€3.600; Ouddorp €7.203,57; Alblasserdam, 
verkoping 2015 €21.237,07; Alblasserdam, 
kleine verkoping 2015 €707,81; Alblasserdam, 
restant verkoping 2014 €11.851,97; Hendrik-
Ido-Ambacht €4.736; Rijssen €7.000.

Diversen
P.J. v/d Bas, kaartverkoop €150; H.J. 
Berends-Cornelissen, hoedenactie €655; 
kaartverkoop mw. H. van Asselt, Groenekan 

€70; Maartensdijk, oud papier €308,55; 
Maartensdijk, oud papier €208,85; kaart-
verkoop A. van Herk, Kockengen €150; 
Maartensdijk, oud papier €280,50; kaartver-
koop J.W. Blok, ‘s-Gravenpolder €212,80; G. 
Mulder, verkoop tweedehands boeken €50; 
Gouda, opbrengst cartridges €140; Gouda, 
psalmzangavond €750; Gouda, oliebollen-
actie €785; Gouda, winterwandeling €290; 
Gouda, verkoop kerstkaarten €840; Rijssen, 
oliebollenactie €6.973,50; K. Tanis, verkoop 
kerstkaarten €905; zalmactie fam. J. Bakker, 
Urk €6.518; Garderen, oliebollenactie €2.000; 
Vriezenveen, kerstkaarten/psalmzangavond 
€1.727,50; Krimpen a/d IJssel, oliebollenactie 
€7.494; cartridges G. Willemse, Leerbroek 
€75; krentenbroodactie Achterberg, T. van 
Laar €1.410; Rijssen, statiegeldactie €54,35; 
Barneveld, eindejaarsactie €1.050; Leerbroek, 
oliebollenactie €42,50; comité Nieuwe Tonge, 
verkoop kerst- en nieuwjaarskaarten 2015 
€100; Hoornaar, kerstzangavond €625,14; 
Alblasserdam, kaartverkoop 2014-2015 
€904,15; Nel Snijders, Mylèneparty €114,20; 
Werkendam, oliebollenactie €2.100; H. 
Doppenberg, krentenbroodactie €811,70; 
G. Mulder, boekenverkoop €50; Urk, extra 
gift €10.000; Ermelo, verkoop kerstkaarten 
€868,43; Janneke Hop, ‘t Klomperschuurtje 
€6.000; Corné van Dam, postzegelverkoop 
€30; Corné van Dam, postzegelverkoop 
€69,25; Kampen, collecte Bijbellezing Sola 
Scriptura €149; Krimpen a/d IJssel, cartridges J. 
Snoep €127,19; Hendrik-Ido-Ambacht, diverse 
activiteiten €5.620,34; Rijssen, vrouwenvereni-
ging Thabita €250; Annigje Bloed, kaartver-
koop €300; Pieter Zandt €608; Pieter Zandt 
€80; Nieuwe Tonge, verkoop Remo-kleding 
€250; Rijssen, houtproject €2.000; krenten-
broodactie ‘s-Gravenpolder, J. Dekker €946,15; 
Gouda, meisjesvereniging ‘t Mosterdzaadje 
€2.500; J. Boer, fietsreparaties €13,50; giften via 
website €60.
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Tekst: Jeanet Huiskamp-Brouwer Een dag 
van...Ik ben Henk Westeneng. Ik ben 41 jaar 

en ik ben geboren met het syndroom 
van Down. Samen met mijn vader en 
moeder, twee broers en twee zussen heb ik 
altijd in Barneveld gewoond. Sinds 2013 woon 

ik op Kroonheim te Uddel. Mijn groep heet 
de Rietzanger. Dagbesteding krijg ik op de 

Bosbouwers. Ik heb het erg naar mijn zin op 
Kroonheim. Door middel van deze foto’s laat ik u 

zien wat ik zoal op een dag doe. Kijkt u maar mee… 

1.  De groepsleiding roept mij om 8.15 
uur. Wassen doen we samen, maar 
aankleden kan ik helemaal zelf!

2.  Na het ontbijt ga ik van maandag tot 
en met donderdag naar de Bosbouwers. 
Ik neem dan altijd een groepsgenoot 
mee. Dat vindt de groepsleiding fijn; 
dan hoeven ze niet zo vaak te lopen.

3.  Na de dagopening en vóór het 
werken, is het eerst tijd voor koffie. Ik 
help om koffie te zetten.

4.  Daarna ga ik aan het werk. Ik heb het 
altijd druk. Ik kleur de enveloppen die 
verkocht worden bij de zelfgemaakte 
kaarten.

5.  Al zeg ik het zelf, ik ben best wel 
zelfstandig. Ik kan zelf handschoenen 
pakken en aandoen om zeep te raspen 
voor een vrijwilliger.

6.  Die vrijwilliger maakt daarvan mooie 
zeepjes met een touw erom. Erg leuk 
om zinvol werk te doen. Ik doe nog 
meer werk, zoals snoep inpakken voor 
een autobedrijf, snoeppotjes vullen 
voor een vakantiepark (als welkom) en 
ook best veel werk voor de werkplaats! 
Ja ja, ik ben een harde werker, maar dat 
is mijn vader ook.

7.  Omdat hard werken hongerig maakt, 
eten wij om twaalf uur. Ik kan dan prima 
helpen en zelf mijn brood smeren.

8.  Ook schenk ik voor iedereen 
drinken in.

9.  Daarna geniet ik van mijn boterham. 
Mmm… ik lust alles.
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Een dag van...

10.  Na het eten moet alles netjes 
opgeruimd worden en breng ik dit volle 
dienblad naar het aanrecht.

11.  Van 13.00 tot 14.00 uur heb ik altijd 
pauze. In de pauze ga ik wandelen of op 
de skelter. Daarna ga ik nog weer een 
poosje aan het werk.

12.  Om 15.45 uur ga ik terug naar de 
Rietzanger. Daar drinken we koffie en 
nemen we de dag door. Soms gaan we 
nog een activiteit doen zoals verven.

13.  Om 17.00 uur eten wij warm op de 
Rietzanger. Ik dek dan meestal de tafel 
en weet precies welk bord waar moet 
komen te staan. 

14.  Ook schenk ik de toetjes voor 
iedereen in.

15.  Na zo’n drukke dag vind ik het heel 
fijn om in mijn eigen stoel een poosje 
te zitten. Ik luister dan naar een cd en 
speel dan ondertussen met mijn slab. 
Dan heb ik het echt naar mijn zin.

16.  Na de koffie vind het fijn om te 
kleuren, ik maak dan kleurplaten voor 
mijn familie of voor groepsleidsters die 
jarig zijn.

17.  Ook puzzel ik graag. Vaak komt de 
groepsleiding dan met de laptop bij mij 
aan tafel zitten om te rapporteren. Dat 
vind ik fijn, want dan ben ik niet alleen 
en maken we tussendoor een praatje. 
Contactlijntje houden noemen ze dat.

18.  Soms komt er visite op de groep 
en ook weleens een baby. Ik vind baby’s 
lief en aai ze dan heel voorzichtig. Want 
met baby’s moet je heel voorzichtig zijn, 
want die zijn nog heel klein.

Na zo’n lange, drukke dag ben ik ’s 
avonds best wel moe. Ik ga om 21.00 
uur naar bed. De groepsleiding helpt 
mij en samen bidden we bij het naar 
bed gaan. Ik word lekker ondergestopt 
en krijg soms ook wel een knuffel. Zo 
kan ik lekker slapen, want de volgende 
dag ben ik weer druk.

Groeten, Henk Westeneng
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Centraal bureau/Servicecentrum
1. Ruben van Grootveld uit 

Scherpenzeel als coördinator 
huisvesting

2. Wim Luijk uit Hendrik-Ido-Ambacht 
als medewerker financiën 

3. Inge ten Hove uit Rijssen als 
secretaresse 

Muiderheim
Polle/Kombuis
4. Anne-Marein van Braak uit 

Wageningen als medewerker 
woonbegeleiding 

5. Eline Pater uit Nunspeet als 
medewerker woonbegeleiding

DAC
6. Hanna Boer uit IJsselmuiden als 

zorgassistent activiteitencentrum 

Kroonheim
Wonen I
7. Eline van Barneveld uit 

Hardinxveld-Giessendam als 
medewerker woonbegeleiding

8. Suzanne Sturm uit IJsselmuiden als 
medewerker woonbegeleiding

Wonen II
9. Jolanda Schreuder uit Barneveld 

als medewerker woonbegeleiding 
Wonen III
10. Marianne Verbeek uit Amerongen 

als medewerker woonbegeleiding 
Wonen V
11. Janita Emens-uit de Fles uit 

Nunspeet als medewerker 
woonbegeleiding 

Beekheim
12. Marian Imminkhuizen uit Ede als 

medewerker woonbegeleiding 
13. Janita Dekker uit Elspeet als 

medewerker woonbegeleiding 

Zuiderheim/instelling Puttershoek
14. Lineke van Koeveringe uit 

Krabbendijke als medewerker 
woonbegeleiding

15. Marja Jelier-den Braber uit 
Middelharnis als administratief 
medewerker 

16. Marianne van den Dool uit 
Zwijndrecht als medewerker 
woonbegeleiding

Waardheim
17. Hanny Groeneweg uit 

Numansdorp als huishoudelijk 
medewerker

Wilgenheim
18. Merèl Haag uit Capelle aan 

den IJssel als medewerker 
activiteitenbegeleiding 

19. Martijn Last uit Kapelle als 
medewerker

 activiteiten-
 begeleiding 

Op deze pagina willen wij graag aan u voorstellen onze 
nieuwe collega’s die bij Adullam zijn komen werken. We 
wensen hen veel succes toe bij het uitvoeren van hun 
functie. 

Regelmatig zijn wij nog op zoek naar nieuwe collega’s. 
Ben jij op zoek naar een baan in de gehandicaptenzorg? 
Lees dan meer over ervaringen van medewerkers en 
vacatures op www.werkenbijadullam.nl.

Personeelsregister Tekst: Guze van der Tang

1 2 3 4 5 6 7

8

11

9

12

10

13 14 15 18 19
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12,5 jaar werkzaam 
bij Adullam (Centraal 
bureau)

Marian Janssen, secretarieel medewerker
Corrie Boogaard, zorgconsulent (rechts)

Even buurten

22 januari 
jl.: Tineke 
Eerland (De 
Mantelienge) en 
Peter de Ruiter

31 maart jl.: 
Brandien 

Thomassen 
(Beekheim) en 

Arjan van Ginkel

10 maart jl.: 
Carolien Bal 

(Kroonheim) 
en Erik Jan 

Vinke

21 april jl.: Jannet 
Arends (Kroonheim) en 

Arjan Beukhof 

28 april jl: Karline van den 
Bosch (De Mantelienge) 
en Adriaan Meerkerk

28 april jl.: Wilma Brijder 
(instelling Puttershoek) 
en Jaap Hoekman

15 april jl.: Henriëtte 
Kloosterman (Muiderheim) 
en Jan Mostert

29 april jl. is Hendrikje 
van Veen (Muiderheim) 
en Bernard Dunnink

13 mei jl.: Anne-Lize van 
den Brink (Kroonheim) 

en Peter Duits

We zijn getrouwd!

Bedankt! 
Horstheim en Eliëzerhof 

bedanken comité Doornspijk 

voor hun financiële bijdrage aan 

de bus, de (koel)kast, de keu-

ken- en bakattributen etc. Ze 

hebben er elke dag veel 

plezier van!
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Tekst: Mien van Ginkel

Al jaren beoefent de heer G. Overduin 
(Hardinxveld-Giessendam) als hobby 
het boekbinden en schenkt hij de 
opbrengst aan Adullam. Ook voor 
Polderheim, Molenheim, Wilgenheim 
en De Mantelienge repareerde hij vele 
Bijbels, maar nu grátis! Hartelijk dank!

Verkopen, dat kán Wouter Mourits, hoor! 
Met veel enthousiasme werden de bak-

kerijproducten van Waardheim door hem 
en zijn collega’s op de Wegwijs aan de 

man gebracht! 

Geheim!

Voor het a.s. jubileum van Lindenheim/
De Lindenhof smeedden zeven bewo-
ners een geheim plan: “Op een avond in 
april gingen wij richting het bos om daar 
een foto te maken. De begeleiding wist 
hier verder niets van en wij hebben het 
héél goed stil gehouden! En hier staan 
wij dan! Groetjes van de Lindenheimers: 
Anita, Gerwin, Leo, Karel, Harm (achter 
v.l.n.r.) en Gert en Jacob (voor v.l.n.r.).”

Op Wegwijs

En dit is…
Jolanda Varenkamp (Beekheim) met haar 

konijn en twee schilderstukken van haar hand! 

Een groep Beekheimers bezocht onlangs Borduurmuseum ‘Het losse steekje’.
Na koffie/thee met gebak, volgde een presentatie door de heer Van de Bruinhorst, 
bij de groep ook bekend als vervoersvrijwilliger. Daarna keken ze hun ogen uit bij 
de prachtige kunstwerken. Héél mooi! “Bedankt, meneer Van de Bruinhorst!”

Gratis!
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  Sector Intensieve zorg             Sector Wonen, Leren & Werken

Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Instelling Kroonheim 
Uddel,  T 088 238 58 00

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

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel,  T 088 238 58 97

Instelling Zuiderheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Dagactiviteitencentrum 
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

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

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

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 Activiteiten-
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 0318 64 83 33

Dependance Activiteiten-
boerderij Veldhoeve
Bennekom
T 0318 50 09 19

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl
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Wil je informatie krijgen over het werken bij Adullam? Twijfel je al lang of een 
baan bij Adullam iets voor je is? Ben je enthousiast en wil je meer weten? 
Wil je eens ervaren of deze doelgroep echt bij je past? Schrijf je dan in voor 
de workshop op Waardheim, Groeneweg 10 te Puttershoek. Meld je aan via 
www.adullamzorg.nl/instellingputtershoek. 

Op de bouwplaats 
in Barneveld heerst 
een gezellige 
drukte! Veel mensen 
kwamen op zater-
dag 28 mei jl. een 
kijkje nemen in het 
in aanbouw zijnde 
schoolgebouw van 
de Rehobothschool. 
Hier wordt ook het 
KDC van Veldheim 
– nu nog in Ede – na de zomervakantie D.V. gehuisvest. Voor de informatiestand 
van Adullam/KDC Veldheim was dan ook veel belangstelling!
 
Hebt u deze gelegenheid gemist en wel interesse of wilt u meer informatie 
over dit project? Neem dan contact op met mw. C.J.P. Boogaard, zorgconsulent 
van Adullam, via T 088 238 55 17 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur) of per 
e-mail: cjpboogaard@adullamzorg.nl.

Medewerkers 
gezocht voor 
instelling 
Puttershoek!

Open morgen 
nieuwbouw Rehobothschool - 
KDC Veldheim Barneveld

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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