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Binnen Adullam wordt er hard 
gewerkt! Een ieder met zijn eigen 
gekregen talenten en gaven. We 
zijn de afgelopen jaren druk bezig 
met de vragen: Wat sluit aan bij 
de behoeften van de bewoner, 
de deelnemer, de logé? Wat vindt 
hij leuk? Waar is hij goed in? Een 
deelnemer geeft in dit blad  mooi 
aan waar zijn behoefte ligt: “Ik zou 
het wel leuk vinden als we nog 
meer mannen hier krijgen.” Ik geef 
deze wens graag door: “Welkom 
mannen in de zorg!”
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1 Petrus 5:7a

Door de zonde is ons leven vol wederwaardigheden. Job 
zegt: de mens wordt tot moeite geboren en Hij is kort van 
dagen en zat van onrust. Het kan niet uitblijven, dat er vele 
bekommernissen zijn in het korte leven van een mens. Het 
leven is vol teleurstellingen, wat we er ook van verwachten. 
Het is maar één gestadige onrust; de goddeloze is als een 
voortgedreven zee, die niet kan rusten.
Wij zoeken van nature allen rust en vermaak, maar we 
zoeken het niet, waar het te vinden 
is. Wat zou het een zegen zijn als 
we van rustzoekers nog Godzoekers 
gemaakt werden door het onweder-
standelijk genadewerk des Heiligen 
Geestes, zoals dat ook deze mensen, 
aan wie Petrus hier schrijft, was te 
beurt gevallen.
Dit waren ‘verstrooiden’, maar toch 
ook de uitverkorenen naar de 
voorkennis van God de Vader, in 
de heiligmaking des Geestes, tot 
gehoorzaamheid en besprenging des 
bloeds van Jezus Christus. Die naar Zijn grote barmhartigheid 
waren wedergeboren tot een levende hoop door de opstan-
ding van Jezus Christus uit de doden (1 Petrus 1:2-3).
Ze waren wel verstrooid en in veel bekommernis, maar 
toch waren ze veel gelukkiger dan degenen, die gerust in 
hun natuurstaat voortleefden. Zij mochten getuigen, dat 
de wortel der zaak in hen werd gevonden. Ze waren geen 
vreemdelingen van zichzelf en hun diepe ellendestaat, maar 
ook niet van het dierbare bloed van het zoete Lamme Gods, 
Dat de zonde der wereld wegneemt. Dat Lam, Dat ook hun 
zonden gedragen had, zodat ze mochten weten, dat hun 
Verlosser leeft.

Bekommernissen 
Maar toch waren ze in bekommernis. Ja, de ware gelovigen 
zijn veel meer in bekommernis dan de gerusten te Sion, 
die zich niet bekommeren om de verbreking Jozefs. Er zijn 
velerlei bekommernissen, waar een kind van God mee bezet 
kan zijn. Als we denken aan land en volk, hoe dat wegzinkt in 
de zonde, totdat de vastelijk besloten verwoestingen zullen 
voltrokken worden. Ook aan de ware Kerk, zo verdeeld en 
verbrokkeld als zij ligt, zodat Juda Efraïm benauwt en dat 

zij elkander verbijt en vereet en verdenkt, maar ook als we 
denken aan degenen, die ons lief en dierbaar zijn en nog 
onbekeerd voortleven naar het goeddunken van het eigen 
boze hart.
Deze gelovigen waren blootgesteld aan de hitte der verdruk-
king; het oordeel was reeds begonnen van het huis Gods  
(1 Petrus 4:17). Zijn wij ook niet in dezelfde toestand geko-
men? Dan mogen we wel vrezen en beven want waar zal 

toch het einde zijn? De gedachten van deze 
gelovigen moesten zich wel zeer verme-
nigvuldigen, want Petrus spreekt van ‘al uw 
bekommernissen’, dus vele en velerlei en zo 
is het onmogelijk om van onszelf daarvan 
verlost te worden.

De Heere verwachten
De bekommernissen houden het gemoed 
in gedurige onrust, zoals de golven der zee 
ginds en weder geslingerd worden. Zij zijn 
als een zware last, die ons terneder drukt. 
Salomo zegt (Spreuken 15:13) "door de 

smart des harten wordt de geest verslagen" en (Spreuken 
12:25) "bekommernis in het hart des mensen buigt het neder; 
maar een goed woord verblijdt het". Zo raadt Petrus: werp al 
uw bekommernis op Hem en deze grote Hem is machtig om 
er van te verlossen.
Welgelukzalig is hij, die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, Die 
krachtiglijk bevonden is een Hulpe in benauwdheid. Deze 
almachtige God kan alleen onze bekommernis overnemen. 
Het wil niet zeggen, dat ze zich van alle zorgen en bekom-
mernissen moesten ontdoen en dan maar stil nederzitten. 
We mogen wel in opzien tot de Heere geoorloofde dingen 
gebruiken om in ons tijdelijk onderhoud te voorzien.
Maar het zijn die angstvallige en al te bezwarende bekom-
mernissen, waardoor wij de redding alleen in onszelf zoeken 
en verwachten en niet aan God toebetrouwen. Zo trekken 
wij Gods onveranderlijke trouw in twijfel en geven we de 
moed op en dan wordt de last hoe langer hoe zwaarder. 
Hoe donker het er ook uitziet aan alle zijden, men behoorde 
evenwel met alle bekommernissen tot de Heere te gaan en 
zijn weg op de Heere wentelen (Psalm 37:5) en te vertrouwen, 
dat Hij het zal maken want die de Heere verwachten, zullen 
niet beschaamd worden.

Overdenking

ds. T. Klok
Wekerom

Werpt al uw 

bekommernis 

op Hem.

1 Petrus 5:7a

Bekommernis
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Samenwerken
“Er wordt hier stevig aangepakt. De 
deelnemers vinden dat zelf ook. Ze 
zeggen ’s morgens altijd vol trots dat ze 

naar hun werk gaan.” Dat zegt mw. C.F.C. 
Wisse die als locatieleider van het dag-
activiteitencentrum (DAC) Wilgenheim 
in Alblasserdam verantwoordelijk is voor 

Het DAC Wilgenheim ging 

in maart 2015 van start 

op de nieuwe locatie. Het 

dagactiviteitencentrum 

deelt het gebouw met 

de Beukelmanschool en 

peuterspeelzaal Kiekeboe 

waar de deelnemers ook 

actief zijn. Verder werken 

de deelnemers op diverse 

locaties binnen Wilgenheim 

en voeren ze ook 

werkzaamheden uit buiten 

het DAC. “We stemmen de 

activiteiten af op de talenten 

van de deelnemers.” 

Tekst: André Bijl
Foto’s: Henk van den Bos

Er wordt hard gewerkt  op DAC Wilgenheim 

• Gerben hard aan het werk!
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Er wordt hard gewerkt  op DAC Wilgenheim 

het zorgproces. “Ontzettend leuk werk 
om te doen. Ik ben nu twee maanden 
hier en geniet nog elke dag. Ik word blij 
van alle contacten en de inbreng van 
de deelnemers. We doen het hier met 
elkaar, de begeleiders en deelnemers. 
Iedereen heeft zijn eigen talenten en 
gaven gekregen”, aldus Wisse die uitlegt 
dat een DAC ‘een centrum is voor leren, 
werken en activiteiten’. “We houden 
de deelnemers niet zomaar bezig. We 
kijken naar hun talenten en kwaliteiten 
en stemmen de activiteiten af op wat ze 
nodig hebben.”
De dag op Wilgenheim begint rond 
negen uur, wanneer de deelnemers 
arriveren. Na de gezamenlijke opening 
in de basisgroepen start het werk een 

kwartiertje later in de werkgroepen. 
Daar houden de deelnemers zich bezig 
met verschillende activiteiten.
Wijneke Hoekman (18) uit Krimpen 
aan den IJssel is nog maar net van 
school en werkt pas een paar weken op 
Wilgenheim. “Ik heb hier stage gelopen 
en werk nu op de 
inpakafdeling. Ik doe 
snoep en krakelingen 
in zakjes. Leuk werk. 
Rustig op mijn gemak, 
in mijn eigen tempo. 
Nee hoor, ik snoep er 
zelf niet van. Dat mag 
natuurlijk niet!”

Afwisselend werk!
Gerben Adriaanse (33) 
uit Sliedrecht is actief 
op de werkplaats. “We 
schuren hout of knap-
pen meubels op voor 
onze klanten. Dan 
komt er bijvoorbeeld 
een oude kast binnen 
en die schuren en 
verven we net zo 
lang tot die er weer 
picobello uitziet. En 
soms mag ik laptops 
slopen. Niet gewoon 
slopen, hoor. We doen 
het om er onder-
delen uit te halen.” 
Daarnaast werkt 
Gerben twee keer per 
week op de plaatse-
lijke kinderboerderij. 

“Dat is mooi werk. Ik geef de pony en 
kippen schoon water. Ik hoef ze geluk-
kig niet uit te mesten. Ik knuffel met 
de dieren, dat is veel leuker.” Op vrijdag 
is Gerben druk met het uitzoeken van 
oude dozen en oud papier. “Simpel om 
te doen, maar soms gaat er wat mis. Een 

• Wijneke pakt de krakelingen in zakjes. 

“We stemmen 
de activiteiten 

af op de 
talenten van de 

deelnemers.” 

C.F.C. Wisse

ACTIVITEITEN DAC WILGENHEIM 
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tijdje terug gingen alle papiersnippers 
door de auto. Een van de dozen stond 
op zijn kop. Per ongeluk of expres? 
Dat weet ik niet meer. Zoiets kan een 
keertje gebeuren. Op vrijdagmiddag 
werk ik voor de gemeente. 
Dan ga ik papier prikken 
en blikjes en bierflesjes 
opruimen in het park bij 
het Lammetjeswiel. Leuk 
om te doen. Vooral als de 
zon schijnt. Als het giet 
van de regen, sla ik een 
weekje over.”

Samenwerking met 
Beukelmanschool en 
Kiekeboe 
Wilma Rodrigo (36) uit 
Capelle aan den IJssel is 
‘chef schoonmaak’ op 
Wilgenheim. “Dat noe-
men wij hier de facilitaire 
afdeling”, legt ze uit. 
“Prullenbakken legen, 
stofzuigen, dweilen, ramen 
zemen, poetsen en wc’s 
schoon maken. Of ik dat 
vies vind? Welnee. Het is 
werk dat moet gebeuren. 
Als het nodig is, trek ik 
handschoenen aan.” Een 
dag in de week pakt Wilma 
snoep in en drie dagen is 

ze te vinden op de Beukelmanschool 
en peuterspeelzaal Kiekeboe. “Op 
maandag, donderdag en vrijdag zorg ik 
op school voor koffie en thee. Dan ga ik 
de klassen langs en vraag aan de juffen 

en meesters wat ze willen drinken. Een 
keer hebben de meesters mijn koffiekar 
verstopt. Ik zei dat ze voor straf die 
dag geen koffie zouden krijgen. Daar 
schrokken ze zo van dat ze de kar gelijk 

hebben terug gegeven. 
Bij de peuterspeelzaal 
help ik de kinderen met 
knutselen, kleuren of 
plakken. Dan hebben de 
juffrouws ook even tijd 
voor zichzelf.” Daarnaast 
is er op Wilgenheim 
de winkel ‘Houtentiek’ 
waar deelnemers allerlei 
artikelen verkopen, 
zoals kaarten, snoep en 
vogelhuisjes. 
Locatieleider C.F.C. Wisse 
is enthousiast over de 
mogelijkheden van het 
nieuwe gebouw - dat 
anderhalf jaar geleden in 
gebruik werd genomen - 
en de samenwerking met 
de Beukelmanschool en 
Kiekeboe. “We hebben 
dagelijks met elkaar te 
maken. We delen een 
aantal voorzieningen, 
hebben prima contacten 
en onze deelnemers 
vinden het prachtig om 
daar te werken.”

“Als we ergens problemen 

mee hebben of iets anders 

willen doen, vertellen we 

dat aan de begeleiders.” 

Wijneke Hoekman, 
Wilma Rodrigo en Gerben Adriaanse

ACTIVITEITEN DAC WILGENHEIM 

• In de winkel ‘Houtentiek’ zijn van allerlei artikelen te koop. 
Zoals snoep, kaarten en vogelhuisjes. 7
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Doen wat bij je past
D. van Aalst is een van de 
teamleden die de circa 45 
deelnemers van Wilgenheim 
begeleiden bij hun werk. 
“Ik stuur de deelnemers 
aan, help en begeleid waar 
nodig. Prachtig werk om te 
doen. Omdat we als bege-
leiders een eigen basisgroep 
hebben, ontstaat er een 
band. ’s Morgens zie je al aan 
de gezichten hoe de vlag 
erbij staat. Als het nodig is, 
nemen we de tijd voor een 
gesprekje. Vaak heeft dat 
resultaat.” In overleg met de begeleiders wordt 
gekeken waar de deelnemers aan de slag gaan. 
“Daarbij sluiten we aan op de behoeften van de 
deelnemers. Ze laten zelf weten wat ze willen 
doen. Ook de ouders kunnen aangeven wat ze 
het best bij hun kind vinden passen. Deelnemers 
kiezen vaak voor vertrouwde activiteiten, maar 
het is ook goed dat ze hun andere talenten 
ontdekken. Vandaar dat deelnemers regelmatig 
van werkgroep wisselen.” De deelnemers voeren 
hun werk zoveel mogelijk zelfstandig uit. “Ze 
kunnen heel veel, waar nodig sturen we bij. En 
in de werkplaats krijgen we gelukkig hulp van 
vrijwilligers”, vertelt D. van Aalst. 

Gemoedelijke sfeer
Wijneke, Wilma en Gerben benadrukken dat ze 
het op Wilgenheim prima naar hun zin hebben. 
“We werken best hard. Maar het is leuk om te 
doen en niet echt moeilijk. En als we ergens pro-
blemen mee hebben of iets anders willen doen, 
vertellen we dat aan de begeleiders.” 
D. van Aalst: “We hebben het hier goed met 
elkaar. De sfeer is uitstekend. De deelnemers 
leven met elkaar mee. We zijn ooit klein begon-
nen en de gemoedelijke sfeer uit die tijd is 
gebleven. De deelnemers doen hun werk met 
plezier. Ach, en als iemand een keer een mindere 
dag heeft, proberen we dat met een grapje op 
te lossen. Bijna iedereen gaat met een positief 
gevoel naar huis.” • Enthousiaste inpakker Johan Rozendaal, oftewel dhr. J.J. Rozendaal 

zoals hij zichzelf altijd noemt, weet van aanpakken!

“We hebben 
het hier op 

Wilgenheim goed 
met elkaar. De sfeer 

is uitstekend.” 
D. van Aalst

ACTIVITEITEN DAC WILGENHEIM 
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De ernst van het leven
Op 31 juli jl. is Roefie Crediet 
overleden, ze heeft ruim 15 jaar op 
Schoonsterheim gewoond. Het per-
soneel heeft in al die jaren en zeker 
ook in de laatste periode dat ze ern-
stig ziek was op een betrokken wijze 
de zorg geboden en de boodschap 
van Gods Woord mogen brengen. 
Ds. J.D. Heijkamp stelde bij het graf 
de vraag: ’Is Christus al uw Adullam 
(Schuilplaats) geworden’? Daar komt 
het voor ons allen op aan. De Heere 
sterke de familie, bewoners en het 
personeel van Schoonsterheim.

Naar fazanten kijken met logé
Eén van de mooie kanten van mijn werk 
is het bezoeken van de voorzieningen 
van Adullam. Het contact met bewo-
ners, deelnemers en 
logés geeft mij weer 
energie om mijn werk 
te doen. Zo was ik in 
juni op logeerhuis De 
Mantelienge in Ouddorp. 
Na de koffie ging ik met 
Edwin de kippen voeren. 
Ik moet zeggen dat 
Edwin precies wist hoe 
het allemaal moest; het 
was maar goed dat hij 
er bij was! Daarna liet hij 
me de fazanten zien. De 
fazanten hadden jongen, 
daar moesten we voor-
zichtig mee zijn. Het was 
vorig jaar niet helemaal 
goed gegaan met de jonge fazanten. 
Het samenwerken beviel ons beiden 
goed. Na het eten heb ik een spelletje 
rummikub gedaan met Petra. Petra is 
een slimme jongedame die goed wist 

hoe het werkte; dit spel had ze vast vaker 
gedaan! Op de foto kunt u wel zien dat 
we het naar ons zin hadden. Goed om 
er te zijn, ook om met het personeel van 
gedachten te wisselen over de komende 
veranderingen, zoals de verhuizing van 
het logeerhuis naar de nieuwe instelling 
in Puttershoek.

Begeleid door Matthijs
We begonnen het jaarlijkse perso-
neelsuitje met de medewerkers van 
het Centraal bureau op Veldheim. Daar 
kregen we de opdracht om samen met 
de deelnemers aan het werk te gaan. 

De rollen werden deze morgen een 
keer omgedraaid: de medewerkers 
werden begeleid door de deelne-
mers van Veldheim. Matthijs was mijn 
begeleider. Hij deed dat goed! Hij gaf 

me nauwkeurige instructies hoe ik 
het moest aanpakken: een Adullam 
Contact, een donateurskaart tegelijker-
tijd met een brief in een envelop doen 
en vervolgens een adressticker erop. 
Donateurswerving! Er waren stickers 
bij die met ds. begonnen. Ik vertelde 
Matthijs dat ds. een afkorting is voor 
dominee. Bij de tweede ds. op de sticker-
lijst gaf hij al aan: ‘weer een dominee’. Ik 
heb Matthijs uitgenodigd om een keer 
naar het Centraal bureau te komen. Dan 
kan hij achter mijn bureau plaatsnemen 
en kan ik hem wegwijs maken. Dat leek 
hem wel wat. In de pauze hebben we 
op Veldheim gegeten. Bij het Bijbellezen 
was het gedeelte van de tien plagen 
in Egypte aan de beurt. Hoe Farao zich 
verhardde en naar de stem van de 
Heere: ‘Laat Mijn volk trekken’, niet wilde 
horen. Een deelnemer gaf spontaan aan 
dat wij niet beter zijn dan Farao. Dat we 
ongehoorzaam zijn en naar de stem van 
de Heere niet willen luisteren. Kennen 
wij dat ook bij ondervinding?

Strategie komende jaren
De komende tijd hopen we met het 
managementteam na te denken over de 
strategie van Adullam voor de komende 
jaren. Welke strategie moeten we voeren 
om als Adullam-organisatie klaar te staan 
voor de toekomst? Als ik dat zo schrijf, 
dan klinkt dat mogelijk wat maakbaar. 
Wie zal kunnen zeggen hoe de toekomst 
eruit zal zien? De mens wikt maar God 
beschikt. Toch is het onze plicht om in 
afhankelijkheid van de Heere hierover na 
te denken en plannen te maken.

Veel vragen zullen aan de orde komen: 
Wat is de bedoeling van het werk van 
Adullam? Hoe kunnen we onze identiteit 
op grond van Schrift en belijdenis op 
een goede wijze tot uiting brengen? 
Hoe kijken we naar de toekomst? Welke 

Adullam-
Actueel Bijzonder samenwerken 

De rollen 
werden een keer 
omgedraaid!
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A. Prins,   Raad van Bestuur

In memoriam

Roelofje Crediet
Op zondag 31 juli jongstleden overleed Roefie Crediet, in 
de leeftijd van 70 jaar. Roefie woonde vanaf december 2000 
op woonvoorziening Schoonsterheim en bezocht vanaf mei 
2000 DAC Horstheim. We hebben haar gekend als een lieve, 
vriendelijke en geduldige vrouw. Ze was altijd betrokken en 
geïnteresseerd in haar omgeving.

In het voorjaar van 2015 openbaarde zich een ernstige ziekte 
bij Roefie, ze wist dat ze van deze ziekte niet kon genezen en 
heeft het op een moedige wijze mogen dragen. De krachten 
werden minder, de pijn nam toe; hierin werd ze met liefde en 
trouw verzorgd door de familie en begeleiding. 

Op dinsdagavond 2 augustus jongstleden heeft Ds. J.D. 
Heikamp op Schoonsterheim een ernstig woord tot ons 
gesproken uit Psalm 70 waarna Roefie uitgedragen is onder 
toeziend oog van medebewoners, personeel en familie.

De rouwdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden op 
donderdag 4 augustus jongstleden in Staphorst. Ds. J.D. 
Heikamp sprak over de gelijkenis van het verloren schaap uit 
Lukas 15:7: “Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in 
den hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 
negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van 
node hebben”. Hierin benadrukte hij dat wij allen geoordeeld 
worden voor Gods rechterstoel, het is dan noodzakelijk dat 
we in ons leven een Borg hebben voor onze zondeschuld.

Groot is het gemis bij de bewoners van Schoonsterheim en 
de deelnemers van Horstheim met hun begeleiding. Ook 
nam Roefie een eigen plaats in binnen haar familie, met 
name bij haar enige broer die alleen overblijft. Sterke de 
Heere haar broer, verdere familie, de bewoners, het team van 
Schoonsterheim, de deelnemers en het team van Horstheim 
in dit verlies. Dat deze roepstem geheiligd mag worden aan 
ons aller hart.                 

Mw. V. Spiker, locatieleider

ontwikkelingen komen er op ons af in de zorg, vanuit de over-
heid, als het gaat om financiën, om wet- en regelgeving? Voor 
welke doelgroep(en) willen we er zijn? Wat kunnen we beteke-
nen voor bewoners, deelnemers en logés op de voorzieningen? 
Wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we de kerken, comités, 
vrijwilligers en donateurs blijven betrekken bij Adullam in een 
veranderende omgeving? Als u nog suggesties of aandachts-
punten voor ons hebt op dit gebied, dan horen we ze graag!
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Aandacht voor...

Harm Veldman werkt al vanaf 1991 op DAC 
Horstheim. Dat betekent dat ik alweer 25 jaar 
werkzaam ben binnen Adullam. Ik houd van gym, 
meezingen met een koor 
en creatief bezig zijn. Sinds 
januari 2004 woon ik op 
Lindenheim in Staphorst. 
Daarvoor heb ik ook 
nog op Schoonsterheim 
gewoond. Ik ben een echte 
Staphorster, wonen én 
werken in Staphorst! 

Het adres is: 
Harm Veldman
Lindenlaan 22
7951 BW Staphorst

Het 25-jarig jubileum van Corrie 
Kemp bij Horstheim is haar tweede 
jubileum binnen enkele jaren. 
In 1987 is Corrie namelijk voor 
dagbesteding op Veldheim in Ede 
gekomen. Dat betekent dat ze in 
2012 haar 25-jarig jubileum bij 
Adullam mocht gedenken. Met 
de start van DVO-Horstheim in 
Staphorst in 1991 heeft Corrie de 
overstap gemaakt van Veldheim naar 
Horstheim. Corrie is een bezige bij 
en houdt van hard werken zowel op 
Horstheim als bij haar familie!

Het adres is:
Corrie Kemp
Staartkampsweg 2 
7711 DM Nieuwleusen

Jetty Engeltjes is vanaf de 
start op Horstheim en zit er nu 
dus 25 jaar. Ze is 47 jaar, heeft 
geen ouders meer en woont bij 
haar zus. In 2008 heeft ze een 
hersenbloeding gehad en raakte 
linkszijdig verlamd. Ondanks haar 
beperkingen kan ze gelukkig 
nog heel veel. Strijken doet ze 
graag en knutselen vindt ze ook 
erg leuk. 

Het adres is:
Jetty Engeltjes
Vaarbekerweg 22
8084 PT  ‘t Harde

Ineke Bart rijdt al 25 
jaar met de bus mee 
van IJsselmuiden naar 

Staphorst. Ze is 43 jaar en woont bij 
haar ouders. Ineke vindt het leuk om op visite te gaan. 
Ze houdt van gezelligheid en een kopje koffie. Op 
Horstheim is het ook eerst een kopje koffie ‘alstublieft’ 
en dan heerlijk aan het werk. 

Het adres is:
Ineke Bart
Burg. van Engelenweg 71
8271 AL IJsselmuiden

Harm Veldman 

Corrie 
Kemp

Jetty Engeltjes 

Ineke 
Bart 

Bedankt!

Heel veel plezier heb 

ik gehad van de kaarten en 

om alle enveloppen open te 

scheuren, om dan te zien wat voor 

mooie kaarten u mij toestuurden. 

Hartverwarmend! Ook namens 

mijn moeder heel veel dank.

Lieve groet, 

Ardine Floor.

Op 9 september herdachten we dat Horstheim 25 jaar bestaat, daarom nu aandacht 
voor de jubilarissen van Horstheim! Feliciteert u hen door middel van een kaart?25

jaar
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Van de werkvloer

Wil je allereerst iets over jezelf vertellen?
Ik ben Jenneke Bart, woonachtig in IJsselmuiden, 
waar ik ook geboren en getogen ben. Ik kom uit een 
gezin van elf kinderen, waarvan negen jongens en 
twee meisjes. 

Hoe ben jij terecht gekomen bij Adullam en wat 
was jouw eerste indruk van onze organisatie?
Al van kinds af aan ben ik bekend met Adullam 
vanwege mijn gehandicapte zus Ineke. Dus vanuit de 
thuissituatie kende ik Adullam goed. Tussen het derde 
en vierde leerjaar van de opleiding Sociaal Agogisch 
Werker, werd mij gevraagd om vakantiewerk op 
Muiderheim te komen doen. Dit was de eerste ken-
nismaking met Muiderheim. Daarvoor had ik al wel een 
stage bij Adullam gedaan op één van de andere voor-
zieningen. Een half jaar later werd Muiderheim mijn 
laatste stageplaats, waarna ik kon blijven werken. Eerst 
als oproepkracht op de woongroepen Kombuis en 
Kajuit, daarna een jaar op het dagcentrum. In tussentijd 
kwam het nieuwe Muiderheim in beeld. Ik heb toen 
gesolliciteerd voor de woongroepen. Dit werk spreekt 
mij vooral aan qua huiselijke sfeer en alle randtaken die 
er omheen liggen. 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Mijn diensten bestaan uit ochtenddiensten, dagdien-
sten, avonddiensten en nachtdiensten. Binnen een 
dienst ben ik bezig met het begeleiden van bewoners 
bij alles wat ze aan het doen zijn. Hoewel consequent-
heid en eenduidigheid voorop staat, is de benade-
ringswijze per bewoner, situatie en niveau verschillend. 
Op andere momenten is het van belang om interactie 
tussen bewoners onderling richting te geven. Binnen 
deze werkdagen liggen er veel belangrijke taken 
voor ons als medewerkers. Hierbij kunt u 
denken aan het professioneel verlenen 
van lichamelijke zorg, doktersbezoeken, 
gesprekken met externe disciplines 
zoals logopedist, psycholoog enzovoort. 
Maar ook op heel ander gebied, denk 
bijvoorbeeld aan godsdienstonderwijs. 
De Bijbelvertellingen aan tafel, het aan-
horen van (levens)vragen en daar op een 
passende, op niveau aansluitende manier 
mee om te gaan. Dit alles bij elkaar maakt 
het werk niet alleen een dagprogramma 
wat afgewerkt wordt, maar ook een 

waardevolle relatieopbouw tussen de 
bewoner en begeleider. 

Waar word jij blij van in je werk?
Ik word blij als ik bewoners zie 
genieten van een uitstapje met de 
bus waarbij we een ijsje halen. Vaak 
zijn het zulke kleine dingen waar zij al 
van genieten. Ook kan ik erg genieten 
van hetgeen wat bewoners zelf nog 
kunnen en wat ik nog niet eerder 
gezien of gehoord heb. Het gebeurt 

namelijk wel eens dat bewoners ineens een nieuw woord gebruiken 
of bepaalde vaardigheden laten zien. Dan ben ik trots op ze en daar 
haal ik energie uit. 

Wat betekent jouw werk voor de bewoners van Muiderheim? 
Tijdens het werken op de groep hebben de bewoners aan mij een 
rustige en gezellige begeleider die openstaat voor nieuwe ontdek-
kingen en activiteiten. Praktisch betekent mijn werk voor hen dat 
zij er netjes aangekleed en verzorgd uitzien, een zinvolle invulling 
van de dag hebben en hun verhaal bij mij mogen doen. Op de 
achtergrond is dat vooral het contact met familie, het schrijven van 
zorgplannen en zorgen dat afspraken duidelijk zijn voor collega’s 
zodat we de juiste zorg en begeleiding kunnen verlenen.

Tot slot, wat zou jij tegen iemand 
zeggen die twijfelt om in de gehan-
dicaptenzorg te gaan werken?
Het werken met mensen met een 
beperking blijft dagelijks boeiend. 
Het is heel waardevol om iets te 
betekenen voor mensen die jouw 
hulp echt nodig hebben. Daarbij, 
om de zorg die ouders/familie-
leden voor hun kind/familielid 
dragen gedeeltelijk over te nemen 
en samen te kijken wat het beste 
voor hun kind of familielid is. 

Naam:  Jenneke Bart
Leeftijd:  22 jaar

Functie:  woonbegeleider 
Waar:  Muiderheim
In dienst sinds:  juni 2013

'Vaak zijn het 

zulke kleine 

dingen waar 

zij al van 

genieten.'
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Wilhelmus à Brakel besteedt in 
zijn Redelijke Godsdienst (Deel 2, 
hoofdstuk 36) uitvoerig aandacht aan 
het zingen. Past dat wel? Heeft zingen 
wel te maken met godsdienst? Alles! 
De bekende Rotterdamse prediker 
noemt zingen een godsdienstige 
oefening. Evenals het lezen van Gods 
Woord en het bidden is het zingen 
godsdienstige oefening. Vanuit het 
Woord en naar Gods Woord. Niet 
alleen thuis, maar ook binnen de 
voorzieningen van Adullam. 

In het Woord
De predikant en dichter Willem Sluiter 
geeft in een inleiding op zijn bundel 
Psalmen, lofzangen ende geeste-
lyke liedekens een indrukwekkende 
opsomming van liederen die door 
Bijbelheiligen gedicht en/of gezongen 
zijn. Hij noemt onder andere: het lied 
van Mirjam (Exod. 15), het afscheidslied 
van Mozes (Deut. 32), de lofzangen 
van Debora (Richt. 5), Hanna (1 Sam. 
2), Hizkía (Jes. 38) en Jesaja over de 
wijngaard des Heeren (Jes. 5:1). De 
Psalmen, het Hooglied van Salomo en 
de Klaagliederen van Jeremia zijn zelfs 
Bijbelboeken met enkel en alleen liede-
ren. In het Nieuwe Testament zijn de lof-
zangen van Maria, Simeon en Zacharia 
zeer bekend. Sluiter constateert, dat het 
zingen van liederen een oude en lof-
felijke gewoonte is. De praktijk van het 
zingen is te vinden in het Woord.

Naar het Woord
‘Dient den HEERE met blijdschap; komt 
voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang’ 
(Ps. 100:2). Zingen is geen middelmatige 
zaak, zo laat Wilhelmus weten. ‘Het is 
niet zo, dat u het kunt doen of laten. Het 
is een bevel van God. God eist het van u. 
God wil door u op die manier gediend 

worden, zoals wij hierboven hebben 
aangetoond. Leg die en soortgelijke 
teksten voor u’. Op vele plaatsen staat 
de opwekking tot het zingen in Gods 
Woord. ‘Zingende den Heere met 
aangenaamheid in uw hart’ (Kol. 3:16). ‘Is 
iemand goedsmoeds? Dat hij psalm-
zinge’ (Jak. 5:13b). ‘Sprekende onder 
elkander met psalmen, en lofzangen, 
en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart’ (Ef. 
5:19). Zingen is dus naar het Woord.

Uit en overeenkomstig het Woord
‘Leg die en soortgelijke teksten voor 
u’. Welke teksten bedoelt Wilhelmus à 

Brakel? Allereerst wijst hij op Psalmen. 
Zij zijn één op één uit het Woord. Die 
zijn van de grootste waarde. Hij wijst 
op Clément Marot en Theodorus Beza 
die de Psalmen van David in het Frans 
vertaald en berijmd hebben. Datheen 
vertaalde en berijmde de Franse 
Psalmen in het Nederlands. Daar 
is hij minder tevreden over: ‘Het 
was te wensen dat een kunstzin-
nig en Godzalig dichter 
er zijn werk van zou 
maken ze beter en met 
de grondtekst beter 
overeenkomende te 
dichten, op dezelfde 

melodieën. 
Verder wijst à Brakel op de liederen van 
Luther. Met nadruk wijst hij vervolgens 
op Van Lodenstein: ‘In onze dagen 
heeft de ongeëvenaarde Jodocus van 
Lodenstein een liedboek gemaakt, 
dat met betrekking tot het geestelijke 
zonder weerga is’. Dat zijn liederen 
overeenkomstig het Woord. 

Godsdienstige oefening
Zingen is een godsdienstige oefening. 
Zingen is niet een vorm van tijdverdrijf! 
Dat is bidden of het lezen uit Gods 
Woord toch ook niet? Zingen moet niet 
gericht zijn op de mens, maar dient 

gericht te zijn op God. Zijn dienst is 
een heilige dienst. Dus geen wereldse 
liederen. Dus geen liederen met een 
inhoud die tegen het Woord ingaat. 
Willem Sluiter schrijft het duidelijk: ‘Laat 
ons alleen zingen heilige Liederen Sions, 

Psalmen, Lofzangen en geestelijke 
liedekens’. Als zo de zangpraktijk 
binnen Adullam en in onze 
gezinnen mag zijn, dan is er 

sprake van godsdienstige 
oefeningen. 

Gedachte-

Zingen
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

“En als u zingt, zing dan met verstand, met een innig 

verlangen, in aanwezigheid van de Heere en daarom met 

eerbied, met een zedige stemmigheid, met eerbied in het hart 

en met een eerbiedige houding, opdat het alles voor de Heere 

betamelijk zij en tot stichting van anderen die bij ons zijn”. 

W. à Brakel, Redelijke Godsdienst (Deel 2, hoofdstuk 36)
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J
In beeld

Koffiedrinken
Jannie is de elfde uit een gezin van veertien kinderen, 
en is niet thuis op het moment dat het interview 
wordt afgenomen. “Vanavond weer, vertelt mevrouw 
Roseboom, nu heeft ze vakantie.” En in de vakantie 
gaat ze twee weken lang iedere dag naar een broer 
of zus. Ik breng haar ’s ochtends en aan het einde van 
de dag wordt ze weer teruggebracht. Lachend voegt 
ze er aan toe: “Dat kost best veel tijd ja, want ik blijf ’s 
ochtends vaak even koffiedrinken.”

Klok
Jannie woont niet heel de week thuis, maar ook in 
het gezinsvervangend tehuis Beekheim in Barneveld. 
Overdag werkt ze bij het activiteitencentrum 
Veldheim. ’s Maandagsmorgens wordt ze opgehaald, 
vrijdagmiddag weer thuisgebracht en één keer in de 
vier weken blijft ze een zondag over op Beekheim. 

“We waren nog helemaal niet van plan om haar uit 
huis te laten gaan, vertelt Jannie’s moeder, maar een 
aantal jaar geleden kreeg een zwager van ons een 
hersenbloeding.” Hij is net zo oud als wij zijn en zit in 
een rolstoel. Wij hebben toen besloten om iets voor 
Jannie te gaan regelen.” Toen ik haar vertelde dat ze in 
de toekomst niet alleen thuis maar ook ergens anders 
ging slapen, was ze even stil. Vervolgens vroeg ze: 
krijg ik dan ook een klok?
Want elk kind dat gaat trouwen, krijgt van ons een 
klok cadeau. We zijn toen samen een klok gaan 
kopen, net als de andere spullen die ze nodig had. Ze 
is met alles mee geweest.
“Als we nu achteraf kijken, was het verstandig om 
Jannie voortijdig aan een gezinsvervangend tehuis 
te laten wennen. Ze heeft toch zeker anderhalf jaar 
nodig gehad om echt haar ritme te vinden. Ook weet 
ik nog dat ik op een zondagochtend helemaal niet 

Jannie Roseboom heeft haar 

eigen adresboek en kalender, 

en is trouw in het kaarten 

sturen. “Dat doet ze helemaal 

zelf. De kleinkinderen en zelfs 

de achterkleinkinderen krijgen 

op hun verjaardag van Jannie 

een kaart. En als Jannie geen 

kaart stuurt, belt ze. Wij vinden 

het heel bijzonder dat ze die 

dingen zo trouw bijhoudt.”
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Tekst: Els Arends

goed werd. Het is me toen toch gelukt 
om Jannie’s haar nog te doen. Maar 
wat was ik toen blij dat we al een plek 
voor haar hadden geregeld.”

Stille baby
Jannie wordt op 10 februari 1975 
geboren. “Ze was een heel stille baby. 
Ze deed heel weinig, rolde niet om, 
lag maar op haar rug”, vertelt mevrouw 
Roseboom, “toen ze al één jaar was, 
zat ze nog buiten in de wagen, heel 
rustig, zonder eruit te willen. We 
hebben wel gedacht dat ze doof was, 
want ze reageerde totaal niet als er 
een vliegtuig overvloog of als een 
auto met veel lawaai langs reed.” Toen 
ze twee jaar oud was, kregen we een 
nieuwe huisarts. Ze heeft toen onder-
zoeken gehad. Uiteindelijk kregen wij 
in een lange brief de uitslag. Toen ik 
die gelezen had, zei ik: “Ja, dat weet ik, 
dat ze zo is, maar nu? Wat gaan we nu 
doen? Wat is er met Jannie? Daar heeft 
niemand ons antwoord op kunnen 
geven.”

Kleuterschool
Jannie gaat wel gewoon naar de kleu-
terschool. “Dat ging een poosje goed, 
maar aan het einde van groep één 
kon ze echt nog niet naar groep twee. 
Ze heeft toen groep één nog een jaar 
gedaan, maar aan het einde van dat 
jaar was ze nog even ver in haar ont-
wikkeling als het einde van het vorige 
jaar. Toen hebben wij een MLK-school 
(school voor moeilijk lerende kinderen) 
bezocht. Op het moment dat ik die 
kinderen zag, wist ik dat Jannie hier 
thuis hoorde. Een meester van die 
school kwam bij ons op bezoek. Hij 
parkeerde zijn auto en liep naar ons 
huis. Op dat moment stond Jannie 
op de hoek van het huis en liep op 
hem toe. Een bijzonder moment, want 
het was duidelijk dat ze hem meteen 
vertrouwde.”

Leren fietsen
Jannie’s ontwikkeling blijft langzaam 
gaan, maar toch leert ze in haar eigen 
tempo dingen bij. Meneer Roseboom 
vertelt: “Het heeft anderhalf jaar 
geduurd voor ze kon fietsen. Ik heb vaak 
met haar geoefend in een stil steegje. 
Met heel veel geduld en proberen is 
het gelukt. Ze kan fietsen. Ook nu fietst 
ze nog graag, maar ze zal niet naast je 
komen fietsen. Ze fietst altijd een stukje 
vooruit. En bij een weg blijft ze staan, 
want oversteken kan ze niet alleen.”

Leren lezen en schrijven
“Jannie heeft een goede tijd gehad op 
de Wilheminaschool in Veenendaal. 
Toen de Rehobothschool in Ede er 
kwam, is ze daar naartoe gegaan. Ze 
was toen al een jaar of twaalf. Op die 
school is ze gebleven tot ze negentien 
was. Daarna is ze naar Veldheim gegaan. 
Bijzonder is dat Jannie op belijdenisca-
techisatie heeft gezeten bij dominee 
Goudriaan. Ze ging daar graag heen. 
Een meisje in dezelfde leeftijd als Jannie 
nam haar mee en begeleidde haar. 
Nu gaat ze om de vier weken naar de 
gehandicaptencatechisatie van meester 
Klijn in Barneveld. Ze leren op de groep 
samen de vragen. Ook gaat Jannie naar 
de avondschool in Ede. Daar heeft ze 
in de loop van de jaren nog heel veel 
dingen geleerd, zoals leren lezen en 
schrijven.”
Ook op de dagbesteding heeft Jannie 
van alles te doen. “Al zijn de werkzaam-
heden wel wat veranderd. Eerder streek 
ze vaak de was, nu werkt ze vaker in 
de werkplaats waar ze van alles inpak-
ken. Ook schrijft ze maandagmorgen 
informatie op een bord: wie jarig is 
bijvoorbeeld. Ze is inmiddels helemaal 
gewend, en heeft het erg naar haar zin.” 
Lachend voegt mevrouw Roseboom er 
aan toe: “Al vindt ze het soms wat lastig 
om zich niet te veel met anderen te 
bemoeien…”

“We waren 
nog 
helemaal 
niet van 
plan om 
haar uit 
huis te 
laten gaan.”

• “Ze was een heel stille baby. Ze 
deed heel weinig, rolde niet om, lag 
maar op haar rug”, vertelt mevrouw 
Roseboom, “toen ze al één jaar was, 
zat ze nog buiten in de wagen, heel 
rustig, zonder eruit te willen.” 19



Graag op de achtergrond, maar 
altijd trouw aanwezig: de heer 
J.A. Liefaard uit Waddinxveen. 
De meeste medewerkers zullen 
hem wel kennen, hij was namelijk 
het lid van de Raad van Toezicht 
dat altijd aanwezig was bij de 
introductiebijeenkomsten voor 
nieuwe medewerkers van Adullam. 
Daarnaast heeft hij heel wat 
sollicitatiegesprekken gevoerd. 

Altijd voluit ingezet
Op 28 juni 2001 werd de heer Liefaard 
benoemd tot lid van het bestuur van 
Adullam, waarbij hij diverse portefeuilles 
en commissies toebedeeld kreeg. De 
heer Liefaard werd later lid van de Raad 
van Beheer en was sinds begin 2012 
lid van de Raad van Toezicht. De heer 
Liefaard heeft zich altijd voluit ingezet 
voor Adullam. Het is dan ook niet 
zonder gevoel dat hij nu afscheid neemt 
als lid van de Raad van Toezicht. In zijn 
bescheidenheid wil hij er niet veel van 
zeggen: “Ik wil een ieder bedanken voor 
het in mij gestelde vertrouwen.” 

Hoogtepunt
Sinds jaren is de heer Liefaard contact-
persoon van het Centraal bureau. Toen 
op 9 oktober 2015 het nieuwe pand 
geopend werd, gaf dat reden om de 
heer Liefaard te vragen de openings-
handeling te verrichten. Hij heeft dit, 
samen met een aantal zorgvragers, op 
een mooie wijze gedaan. 

Bijzondere indrukken
In zijn taak voor Adullam waardeerde 
de heer Liefaard de bezoeken aan de 
voorzieningen het meest. De bewoners, 
deelnemers en logés waren erg betrok-
ken en het maakte wederzijds goede 

indrukken: “Ooit ging ik op bezoek naar 
De Mantelienge in Ouddorp. Ik ben 
daar hooguit een uur geweest, toen 
moesten we weer verder. Daar was een 
meisje uit Staphorst een week aan het 
logeren. Een jaar later ging ik op voor-
zieningenbezoek in Staphorst. Hetzelfde 
meisje was daar ook en zij herkende me 
van het bezoek in Ouddorp. Dit vind ik 
zeer bijzonder!”

Is dat écht gebeurd?
Uit zijn herinneringen noemt de heer 
Liefaard nog een bijzonder voorval. Hij 
werd op Horstheim eens gevraagd om 

een verhaal te vertellen aan de bezoe-
kers, na de weeksluiting. Het was toen 
eind oktober en de heer Liefaard koos 
een verhaal over de ‘ontvoering’ van 
Luther naar de Wartburg. Liefaard: “Het 
was verbazend hoe de bezoekers dan 
zitten te luisteren en ook hoe ze daarna 
uit volle borst meezingen ‘Een vaste 
burcht is onze God…’. Na afloop wordt 
er dan aan je gevraagd: ‘Is dat écht 
gebeurd?’ Als je dan ‘ja’ antwoord, is de 
reactie: ‘Dan is het goed’!” 

Doelstelling
Als we over de doelstelling van 
Adullam spreken, geeft de heer Liefaard 
aan dat de christelijke identiteit hét 
bestaansrecht van Adullam is. Zorg aan 
onze mensen met een verstandelijke 
beperking op grond van Gods Woord is 
ook de drijfveer geweest van de grond-
leggers van Adullam. De heer Liefaard 
benadrukt bij zijn afscheid om met 
elkaar zuinig te zijn op onze identiteit 
en ons handelen te richten naar Gods 
onfeilbaar Woord en Zijn Wet.

“Wees met elkaar 

zuinig op onze 

identiteit en richt ze in 

naar Gods onfeilbaar 

Woord en Zijn Wet.”

De heer Liefaard neemt afscheid!

WISSELING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

• De heer J.A. Liefaard heeft zich 15 jaar trouw ingezet voor Adullam.
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Sinds 1 juli 2016 heeft de Raad van 
Toezicht een nieuw lid: de heer 
drs. R. van Beijnum. Graag stelt hij 
zich voor.

Persoonlijk
Op 23 augustus 1948 ben ik geboren 
in Achterberg, gemeente Rhenen en 
momenteel woonachtig in Doorn. Ik 
ben gehuwd en ons huwelijk is geze-
gend met negen kinderen. We zijn ook 
dankbaar voor het grote aantal lieve 
kleinkinderen.

In het onderwijs
Mijn onderwijsloopbaan is begonnen 
in 1971 op Urk: drie jaar als onderwijzer 
en daarna als schoolhoofd. In 1980 ben 
ik benoemd als docent geschiedenis 

aan het Van Lodenstein College te 
Amersfoort en vier jaar daarna over-
gestapt naar het middelbaar beroeps-
onderwijs: het huidige Hoornbeeck 
College. Vanaf 1987 tot mijn pensio-
nering heb ik er een directiefunctie 
binnen de sector gezondheidszorg 
vervuld.

Verantwoordelijke taak
Een bijdrage te leveren aan het ontwik-
kelen van door de Heere geschonken 
gaven en talenten is een mooie en 
verantwoordelijke, maar vaak ook 
moeilijke taak. Investeren in leerlingen 
met een achterstandspositie kunnen 
prachtige immateriële rendementen 
opleveren. Dat vraagt brede exper-
tise, toewijding, geduld, permanente 

alertheid, het opgeven 
van vooroordelen en 
vaak een totaal andere 
benadering.

Aandacht voor zorg 
en kwaliteit
Een toezichthoudende 
rol binnen Adullam 
met daarin de spe-
cifieke portefeuille 
van ‘zorg en kwaliteit 
van zorg’ sluit heel 
mooi aan bij mijn 
onderwijservaring. Dit 
wordt nog versterkt 
door het fungeren als 
toezichthouder binnen 
een tweetal onderwijs-
instellingen, namelijk 
een school voor 
speciaal onderwijs en 
een scholengemeen-
schap voor voortgezet 
onderwijs. 

Rol bij Adullam
De opgedane expertise hoop ik bin-
nen Adullam op het juiste niveau in te 
kunnen zetten. Een centraal aandachts-
punt daarbij is: slaagt de organisatie 
erin om de belangen van haar cliënten 
in brede zin te dienen? Interessante 
vragen zijn hierbij: Hoe staat het met het 
kwaliteitsniveau van de zorgverlening? 
In hoeverre slaagt de organisatie erin 
de identiteit een zoutend zout te doen 
zijn die de hele organisatie doortrekt? 
Vormen identiteit en kwaliteit een onver-
brekelijke eenheid? Is naar menselijke 
inzichten de continuïteit van de organi-
satie op langere termijn geborgd? Ik zie 
ernaar uit om over deze en soortgelijke 
vragen actief ‘gevoed’ te worden door 
de Raad van Bestuur, de stakeholders 
en derden om hierover vervolgens het 
gesprek aan te gaan. 

Ontwikkeling Adullam
Adullam heeft zich als organisatie 
indrukwekkend ontwikkeld. Daarvoor 
past dankerkentenis, in de eerste 
plaats aan de Heere Die dit alles gaf. 
Medewerkers voelen zich van hoog tot 
laag verbonden met Adullam. Er is een 
zeer betrokken achterban. Achterover 
leunen in zelfvoldaanheid is echter totaal 
ongepast. Identiteitsgebonden zorg lijkt 
in de toekomst in toenemende mate 
onder druk komen te staan. Dit geldt in 
financieel opzicht, maar ook ten aanzien 
van de maatschappelijke waardering van 
de doelgroep en brede verschuivingen 
in mentaliteit, die ook merkbaar zijn in 
de directe achterban van Adullam.
Daarom past het in gezamenlijkheid 
onze verantwoordelijkheid te nemen, 
onder beding van de zegen des Heeren 
vanuit het besef “Als ik zwak ben, dan 
ben ik machtig”. 

Tekst: Everdien Schalk

Kennismaking met de heer R. van Beijnum

•  De heer drs. R. van Beijnum 
komt de Raad van Toezicht versterken. 21
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Wat is dauw? Waardoor valt het blad van de boom?

BETER 
IN BEELD

De bladeren aan de bomen worden bruin 
en rood en vallen naar beneden. Het is 
weer herfst! September wordt ook wel 
‘herfstmaand’ genoemd, omdat op 22 
september de herfst begint. 

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

’s Morgensvroeg zijn planten, 
gras en straatstenen vaak 
bedekt met fijne druppeltjes 
water.

Omdat het steeds kouder en 
kouder wordt, stroomt er in 
de boomstam geen sap meer 
omhoog naar de bladeren. 

Dit vocht is in de nacht 
gevormd. ’s Nachts is de lucht 
namelijk kouder. Daardoor 
koelt de grond af.

In de herfst kan het gebeuren dat je 's ochtends wakker wordt en je haast niet meer 
naar buiten kunt kijken. Buiten is alles wazig, er is mist. Soms kan mist zo dicht zijn, dat 
je nauwelijks een hand voor ogen ziet. Doe het daarom voorzichtig aan! 

Denkvraag: hoe komt het dat er seizoenen zijn?

Als de bladeren zouden 
doorgaan met het verdampen 
van water, dan zou de boom 
uitdrogen. Maar voor dit 
probleem is een oplossing.

De onzichtbare waterdamp 
die in de warme lucht van 
overdag zit, condenseert tot 
waterdruppeltjes.

Doordat de dagen korter worden, krijgen de 
bladeren minder licht. Als gevolg daarvan wordt 
onderaan de bladsteel een laagje kurkcellen 
gevormd. Daardoor valt het blad van de boom.

Dit is dauw.
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Marry Huisman vindt het 
leuk om te haken voor haar 
poes Moortje. Marry haakt 
dan een das voor Moortje. 
We weten nog niet of 
Moortje dat wel zo leuk 
vind, maar Marry houdt 
veel van Moortje en wil 
ook niet dat Moortje het 
koud krijgt in de winter. 
Marry haakt ook weleens 
zomaar, omdat ze het 
heel goed kan. Vroeger 
hield Marry ook van 
breien, maar op de 10 
Domeinen haakt Marry 

alleen. Marry haakt dan frutsels, 
en de begeleiding doet gezellig 
mee. 
Naast Marry haar werk voor de 
werkplaats, haakt Marry de hele 
dag door. Ze doet dit soms al 
lopend door het appartement 
zoals u ziet op de foto. Maar ook 
gewoon gezellig op de bank 
onder het genot van een bakje 
thee met een lekker pinda-
rotskoekje. Tijdens het rondjes 
lopen en haken kletst Marry ook 
gezellig met de begeleiding en 
krijgt Moortje af en toe even 
een knuffel van Marry. 

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

Onderzetters maken

Hobby’s

Haken

Mijn naam is Simon Jan Boeder. 
Ik ben 29 jaar. Vier dagen per 
week werk ik op Wilgenheim in 
Alblasserdam. Ik woon in Capelle 
aan den IJssel bij mijn zus. Op 
mijn vrije dagen ben ik graag 
bezig met één van mijn hobby’s. 
Ik verveel me nooit, want ik heb 
genoeg te doen. Mijn hobby’s 
zijn: foto’s maken, orgel spelen, 
in de tuin werken, schilderen en 
vissen. Ook ben ik graag met hout 
bezig. Nu ben ik onderzetters aan 
het maken. We zijn eerst naar de 
bouwmarkt geweest om hout te 
kopen. Het moest niet te dik en 
ook niet te dun zijn. Daar heb ik 
goed op gelet. Daarna heb ik op 
het hout allemaal onderzetters 
getekend. Ze zijn nu op maat 
gezaagd. Binnenkort ga ik ze 
schuren en schilderen. Ik wil ze aan 

mijn neefjes en nichtjes geven. 
Waar ik ook graag mee bezig 
ben, is de volière met vogels. 
Dit deed ik ook altijd met mijn 
vader toen ik nog bij mijn ouders 
woonde. Begin van dit jaar heb ik 
een volière gekocht. Samen met 
mijn zwager heb ik deze in elkaar 
gezet. De volière kwam helemaal 
uit Friesland en was best een 
beetje duur. 
Daarom verkoop ik nu vogel-
tjes. In mei ben ik begonnen 
met 2 paar zebravinkjes en 
Japanse meeuwtjes. Nu zijn er 
al 17 vogeltjes. Ik geniet van de 
nestjes met jonkies, de mooie 
kleuren en geluiden. Ook zorg ik 
ervoor dat het hok goed schoon 
is. Pas heb ik mijn eerste kop-
peltje vogels verkocht. Die zijn 
helemaal naar Zeeland verhuisd. 
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In 2014 voerde Adullam, samen 
met De Schutse, een nieuw bege-
leidingsmodel (Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel) in voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Een hele verandering die organisatie 
breed om heel wat aanpassingen 
vraagt. Op de werkvloer én daarbui-
ten. Een nieuwe organisatiestructuur 
is één van de aanpassingen die uit 
deze keuze voortvloeide. Dat blijkt 

wel, als we Jan vragen wat hij van 
de veranderingen merkt. Hij kijkt 
naar de heer Pouwen, één van de 
locatieleiders van Beekheim. “Ik merk 
dat jij soms weleens meedoet met de 
groep,” begint hij aarzelend. Pouwen 
knikt hem welwillend toe: “Dat klopt. 
We zouden pas samen gaan fietsen, 
weet je nog? Dat ging toen niet door, 
omdat het regende. Weet je waarom 
ik weleens mee doe op de groep? 

VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR

“…en nú praten we 
juist over wat me dwars 

zit. Dat is fijn. En weet 
je? Er is niet altijd een 
oplossing hoor, maar 

dan hebben we er 
tenminste over gepraat!” 

Met een olijke blik kijkt 
Jan van de Geer de 

tafel rond. B. van Kleef, 
A.C. den Ouden en 

M.L.B. Pouwen knikken 
hem lachend toe. Het 
is maandag 18 juli, elf 

uur. Gevieren zitten ze 
aan tafel. Onderwerp 
van het gesprek? De 

organisatieverandering 
die Adullam onlangs 

inzette. En daar kan Jan 
over meepraten! 

“Ja, er wordt heel vaak  gevraagd wat ik wil!” 

• Jan van de Geer (rechts) in gesprek met: A.C. den Ouden (links), B. van Kleef          (achter) en M.L.B. Pouwen.
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Door de verandering waar we het net 
over hadden, hebben we ook nieuwe 
doelen. Weet je wat dat zijn, doelen?” 
Jan knikt ijverig. “Nou, en één van die 
doelen is bijvoorbeeld dat we allemaal, 
ook de mensen die niet op de groep 
werken, dichter bij de bewoner of 
deelnemer willen staan. We willen meer 
samen dingen doen. Want, als we zien 
wat jij allemaal doet en leuk vindt, Jan, 
dan kunnen we daar beter op aanslui-
ten.” Mw. Den Ouden, orthopedagoog, 
vult aan: “Inderdaad, want als leidingge-
vende zelf ervaren wat er speelt, kunnen 
ze beter coachen en met mensen in 
gesprek gaan. In de intensieve zorg wer-
ken teamleiders mee, maar bij wonen, 
leren en werken doet de locatieleider, 
de heer Pouwen bijvoorbeeld, gewoon 
eens mee met de groep.” 

Erover praten
Meewerken op de groep, meer ogen 
hebben voor de behoeften van de 
cliënt. Het is Jan duidelijk en hij is er 
ook wel blij mee, vertelt hij grinnikend: 
“want dan hebben we gelijk een extra 
man op de groep. Ik zou het wel leuk 
vinden als we nog meer mannen hier 

Beppie van de Beek-Pellegrom, Beptekst   Foto’s:  A. Doornenbal

“Ja, er wordt heel vaak  gevraagd wat ik wil!” 

• Jan weet alles op een mooie manier te verwoorden. Hier genieten de anderen zichtbaar van!

• Jan van de Geer (rechts) in gesprek met: A.C. den Ouden (links), B. van Kleef          (achter) en M.L.B. Pouwen.

“We moeten ons meer 

focussen op wat er 

onder het topje van de 

ijsberg te vinden is”

B. van Kleef

“Als we zien wat jij 

leuk vindt en wat 

niet, kunnen we daar 

beter op inspelen”

M.L.B. Pouwen
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“Het is een proces, 

want we blijven steeds 

van elkaar leren” 

A.C.  den Ouden

krijgen!” Den Ouden lacht: “Kijk, dat is 
nu mooi. Meer mannen in de zorg, dat 
is dus jouw behoefte? Dat is goed om 
te weten. Wordt dat weleens aan je 
gevraagd wat jij graag wilt?” Jan knikt. 
“Ja, heel erg! Als je ergens mee zit, wordt 
er goed gevraagd hoe dat komt en dan 
gaan ze ermee aan de slag. Dan geven 
ze bijvoorbeeld met fotootjes duidelijk-
heid over wat er nu gebeurt.” De heer 
Van Kleef, projectleider, vult hem aan. 
“Dat is dus zo mooi. Want het is mak-
kelijker om te zeggen: ‘Hou op Jan, we 
willen geen problemen’, maar we gaan 
juist kijken wat de oorzaak van het pro-
bleem is, want daar kun je samen iets 
aan doen, toch?” “Inderdaad. Nu praten 
we er tenminste over en, weet je? Soms 
is er niet altijd een oplossing, maar dan 
hebben we er tenminste samen over 
gepraat en kan ik er beter mee omgaan,” 
knikt Jan. Het blijft even stil, terwijl hij 
tevreden voor zich uitkijkt. 

IJsberg
Topjes van de ijsberg, noemt Van Kleef 
het. “Voorheen keken we vooral naar 
het probleem, ik noem dat het topje 
van de ijsberg, maar nu focussen we 
vooral op dat deel van de ijsberg dat 
onderwater zit.” Den Ouden vult aan: 
“We onderzoeken vragen als: ‘Waar 
komt het uit voort?’, ‘Wat vindt de 
cliënt fijn of moeilijk en hoe kunnen 
we daarmee omgaan?’ Dat is een veel 
bredere aanpak, die we ons steeds meer 
eigen proberen te maken.” Jan vindt het 
moeilijke termen, maar begrijpt goed 
wat er bedoeld wordt. Geestdriftig 
licht hij toe: “Ja, want de begeleiders 

weten bijvoorbeeld dat ik graag naar 
mijn kamer wil als ik moe word. Dan 
geven ze tips als ze zien dat ik moe 
word. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: ‘Ga 
maar lekker even met de lego spelen 
op je kamer’.” Hij blijft even stil: “Maar 
eigenlijk zou ik ook wel willen dat er 
iemand bij me is, als ik moe ben.” Den 
Ouden glimlacht: “Dat mag; heel goed 
dat je dat zegt. Zie je? Zo blijven we van 
elkaar leren. Wij moeten leren om dat 
steeds meer te zien en aan te voelen 
en jij mag het vaker aangeven. Dat 
noemen we sensitief zijn.” Van Kleef vult 
aan: “Daar krijgt ons personeel nu ook 
trainingen voor. ASBM-trainingen die 
gericht zijn op sensitief zijn. Ook voor 
de leidinggevende en orthopedagoog 
is het een leerproces. Die krijgen ook 
trainingen en handvatten om hiermee 
om te gaan en om steeds intensiever 
samen te werken. Uiteindelijk draagt dat 
allemaal bij aan goede zorg verlenen 
die aansluit bij, in dit geval, wat Jan zou 
willen.” Iedereen knikt. “En dan komen er 
natuurlijk plannen om de hoek kijken, 
want we willen graag dat dit door de 

hele organisatie heen werkt. Coaching 
helpt daarbij en ook bijvoorbeeld per 
locatie een plan van aanpak waarin 
de belangrijkste speerpunten staan,” 
vertelt de heer Pouwen. “Zelf kijk ik er 
regelmatig naar op Beekheim. Zo van: 
‘Waar staan we nu en waar moeten we 
nog mee aan het werk?’ Ja, het is echt 
een cultuuromslag, maar systematisch 
werken is daarbij nog steeds belangrijk.”

Cd’s verkopen
De beleidstermen klinken Jan wat 
onwennig in de oren, maar Den Ouden 
en Pouwen weten het al snel om te 

“Als ik nog iets door 

mag geven. Ik zou wel 

heel graag nieuwe lego 

willen. Kan dat?” 

Jan van de Geer

VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR

• Ook humor ontbreekt niet tijdens het rondetafelgesprek!
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buigen tot het leven van alledag 
van Jan. “Eigenlijk willen we dat 
onze bewoners zo veel mogelijk 
‘het gewone leven’ ervaren,” vertelt 
Den Ouden. De heer Pouwen 
kijkt naar Jan: “Vind jij eigenlijk dat 
Beekheim op thuis lijkt, Jan?” vraagt 
hij ernstig. Een lach blijft niet uit. 
“Nou echt,” vindt Jan, “niet al die 
regeltjes en zo. Ik denk dat het zo 
goed is, hoor. Als ik bijvoorbeeld 
mijn cd’s wil verkopen in het dorp, 
kan dat gewoon.” Den Ouden knikt. 
“Ja, dat is mooi, hè? Dat de begelei-
ding niet zegt: ‘We hebben het te 
druk, Jan’, maar dat ze een manier 
zoeken om dat op een veilige en 
goede manier voor jou te regelen. 
Toch?” Jan lacht nu breeduit. “Nou 
en of, ik heb er wel 40 verkocht!” Hij 
leunt achterover. Cd’s verkopen, dat is 
voor Jan veel belangrijker dan gepraat 
over allerlei organisatorische termen. 

“En,” vervolgt hij met een schalks lachje, 
terwijl iedereen de spullen opruimt en 
zich klaarmaakt om weer aan het werk 

te gaan, “als ik nog iets door mag geven. 
Ik zou wel heel graag nieuwe lego wil-
len. Kan dat?” 

• Jan op zijn werkplek.

VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR
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Hallo jongens en meisjes, 

Deze keer gaan we knutselen voor 
bewoners, logés en deelnemers van 
alle Adullam-locaties. 
Hoe werkt het? Maak van onderstaande 
schilderij een herfstschilderij. Dit kun je 
doen door te knippen, plakken, verven, 
krijten of door echte herfstspullen te 
gebruiken. De inzendingen verdeel ik 

over het aantal locaties van Adullam, 
zodat er binnen ook genoten kan 
worden van de herfst. Doe je ook mee? 
En... misschien win je ook nog een prijs. 
Stuur je schilderij, met je naam, adres en 
leeftijd, voor D.V. 17 oktober naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Rebecca van Vliet 

uit Barneveld (3 jaar)

Jorick van Hell 

uit Zwartebroek (6 jaar)

Henriëtte Wijnne 

uit Uddel (8 jaar)

Gefeliciteerd!

Zie je de kastanjes aan de bomen,
Zie je alle eikels op het mos.

Nu is het herfst, de blaad’ren vallen,
Nu is het herfst in ieder bos.



K ijk... daar gaat de jonkheer 
weer op zijn paard. Hij kijkt 

blij, want zojuist heeft hij een 
groot stuk land gekocht wat hij zo 
graag wilde hebben! Jonkheer van 
Coeverden geeft het paard eens 
goed de sporen. Met een draf rijden 
ze door het uitgestrekte landgoed. 
Plots houdt de jonkheer zijn paard in. 
Hij krijgt een minachtend trekje om 
zijn mond, want kijk eens wie daar 
loopt… De arme, oude Jakob wiens 
baas het landgoed zojuist aan hem 
heeft verkocht. Dat betekent dat de 
arme Jakob geen werk meer heeft! 
“Heb je ’t al gehoord, Jakob, dat ik 
het stuk land van je baas gekocht 
heb?” Jakob kijkt eens omhoog. 
“Jawel mijnheer.” De jonkheer ver-
volgt: “Kijk eens goed om je heen 
Jakob. Zover als je kunt kijken, is alles 
mijn eigendom.” “Jawel mijnheer,” 
antwoordde Jakob weer. Jonkheer 
van Coeverden wreef in zijn handen. 
“Nu ben ik de rijkste man van het 
hele dorp.” Hij keek met een trotse 
blik om zich heen. Jakob wees naar 
boven en zei: “En de hemel mijn-

heer, is die ook van u?” Geërgerd kijkt 
de jonkheer Jakob aan. “Nee, natuur-
lijk niet!” “Welnu mijnheer, deze is van 
mij,” antwoordde Jakob. “Ik mag door 
genade weten dat de Heere Jezus 
Zijn dierbaar bloed voor mij gestort 
heeft. Ik weet mij Zijn eigendom in 
leven en in sterven en nu heeft Hij 
mij die hemel beloofd. De hemel is 
van mij!” De jonkheer wist niet zo 
goed wat hij hierop moest antwoor-
den en draafde haastig weg.

D ie nacht woelde 
de jonkheer 

onrustig door zijn bed. 
Hij zag in zijn dromen 
een uitgestrekte hand en 
hoorde een stem die zei: 
"Over drie dagen zal de 
rijkste man van het dorp 
sterven." Badend in het 
zweet werd de jonkheer 
wakker. Hij herinnerde 

zich heel scherp de droom... O, zou 
hij nu nog maar drie dagen te leven 
hebben? Want... hij was immers de 
rijkste man van het dorp? De dagen 
daarop zag men geen jonkheer 
door de landerijen rijden. De eerste 
dag sloop voorbij. De klok tikte de 
tweede dag ook weg. De volgende 
nacht was de jonkheer klaarwakker. 
Morgen was het de derde dag... en 

wat dan? De derde morgen 
brak aan. Angstig, maar ook 
opgelucht dat hij er nog was 
stond de jonkheer op. Zou 
het vandaag de laatste dag 
zijn? Een bediende kwam 
de kamer binnen. “Jonkheer, 
hebt u het al gehoord? 
Vannacht is de oude Jakob 
plotseling gestorven.” 
Jonkheer van Coeverden 
zakte in zijn stoel neer. 

Ongelovig staarde hij de bediende 
aan, terwijl hem allerlei gedachten 
naar binnenschoten. Zei Jakob het 
niet tegen hem: “De hemel is van 
mij?” In een flits zag de jonkheer 
al zijn aardse schatten in het niet 
verdwijnen. Jakob had een schat in 
de hemel, die al het aardse overtreft. 
Nu pas zag jonkheer van Coeverden 
hoe rijk de arme Jakob was en hoe 
arm de rijke jonkheer zelf was! 

Tekst: Jenneke van den Heuvel     Bron: naar een verhaal uit ‘Een psalm in de nacht’,  W. van Oostrum - van Voorst VERHAAL

Jaren geleden leefde er een rijke landedelman. Het 
was een arme tijd waarin jonkheer van Coeverden  
leefde. Veel boeren konden hun grond niet meer 
betalen. Dit tot blijdschap van de jonkheer. Veel 
grond van de boeren kocht 
hij op. Bijna elke dag rijdt 
hij op zijn paard om al zijn 
landerijen te bezien.

De rijkste man

Men denkt niet meer aan hun verleden staat,

Wijl al hun glans met hen in ’t graf vergaat;

Maar na den dood is ’t leven mij bereid;

God neemt mij op in Zijne heerlijkheid. 

Vreest hem dan niet die grote schatten heeft,

Wiens machtig huis in eer en aanzien leeft;

Want hij zal niets in ’t sterven met zich dragen;

Zijn naam, zijn roem, ’t ligt al terneergeslagen.
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30-jarig jubileum
De eerste verkoping in Geldermalsen 
werd gehouden op 2 augustus 1986. 
Ruim dertig jaar geleden dus en 
reden voor het uitgeven van een 
jubileummagazine. In een interview 
geven dames van het eerste uur aan 
dat de verkopingen nog steeds gezel-
lig zijn. ‘Het is een dag geworden om 
te kopen, maar ook om mensen uit 
de kerkelijke gemeente te ontmoe-
ten. De opbrengst gaat nog steeds 
vooruit.’ De opbrengst van de eerste 
verkoping was 2.707,20 gulden, de 
tweede ruim 8.100 gulden! 

Actieve gemeenschap
De vaste activiteiten van het comité 
bestaan vooral uit de voor- en 
najaarsverkoping. Verschillende 
comitéleden zijn echter ook actief 
op andere verkopingen. Zo handelt 
De Bruin in gereedschap: “Ik houd 
de veilingsite in de gaten en koop 
dan partijen gereedschap. Op 23 
april jl. was ik op de verkoping in 
Puttershoek, in het begin liep het 
niet zo goed. Maar in de middag 
verkocht ik toch drie doppensets 
van € 70 per stuk. Hierdoor kon ik 
weer een mooi bedrag afdragen.” 

Jarenlange inzet  voor Adullam!
JUBILEUMJAAR COMITÉ GELDERMALSEN

• De dames van het eerste uur. V.l.n.r. staand: mw. Van Steenis en mw. Visser, zittend: 
mw. Van den Bosch, mw. Verploeg en mw. De Bruin. 

Al dertig jaar lang 

geld inzamelen voor 

Adullam én werken aan 

de onderlinge band, dat 

is het huidige comité 

Geldermalsen op het 

lijf geschreven. In de 

hechte gemeenschap 

zijn de standhouders 

veelal mensen vanuit 

de gemeente, vertelt 

De Bruin: “De mensen 

hier kopen niet zo snel 

van een vreemde.” 

De saamhorigheid 

is groot! Zo worden 

koelkasten, kramen en 

zelfs de hal kosteloos 

ter beschikking 

gesteld. In gesprek 

met enthousiaste 

comitéleden. 
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Jarenlange inzet  voor Adullam!

De dames Hol en Zondag zijn ook 
zeer actief: “Het is nu wel een drukke 
periode, maar liefst drie zaterdagen 
achter elkaar op een verkoping staan 
met beenmode, boeken en snoep. Dat 
betekent: zaterdag verkopen, maan-
dag artikelen bij bestellen, daarna 
alles prijzen en klaarmaken voor de 
volgende verkoping. Thuis wordt 
weleens gevraagd: ‘het is zeker weer 
Adullam-tijd’?” 

Er zijn maar liefst negen verkooppun-
ten in Geldermalsen en omliggende 
dorpen. Hier is het hele jaar door 

een grote diversiteit aan artikelen te 
koop: gereedschap, cadeauartikelen, 
(tweedehands-) boeken, lingerie-
artikelen, (zelfgemaakte) kaarten, 
cake en snoep. U vind de contactge-
gevens op www.adullamzorg.nl/
comitegeldermalsen.

Binding met de kerk
In de beginjaren gaf Adullam het 
advies om een kerkenraadslid op te 
nemen in het comité. Voorzitter Van 
’t Land vertelt: “Er is geen formele 
band met de kerkenraad, maar in 
Geldermalsen is de voorzitter van 

het comité altijd een kerkenraads-
lid geweest. De verkoping wordt 
aangekondigd in het kerkblad en we 
vermelden hierin ook de opbreng-
sten.” Ouderling J.B. Philibert verzorgt 
al sinds jaren een openingswoord op 
de verkopingen. In het jubileumma-

gazine schrijft hij: ‘Tijdens de opening 
draag ik de bewoners, de begeleiders 
bij Adullam en ons allemaal op in 
het gebed.’ De verkopingen worden 
afgesloten door Van ’t Land. 

Blijven ontwikkelen
Zelfs na dertig jaar verkopingen 
organiseren is er nog wat te leren. 
Van Strien vertelt: “We organiseren 
na de najaarsverkoping een gezellige 
terugblik voor alle vrijwilligers met 
een hapje en drankje, we geven dan 
inzicht in de opbrengsten. Op zo’n 
avond worden de ideeën geboren, de 

Tekst: Jan van Velthuizen     Foto’s: comité Geldermalsen

• Het huidige comité: V.l.n.r. achter: mw. K. Hol, mw. H.P.C. Zondag, J.J. van ’t Land (voorzitter),  
C. de Bruin, voor: J. van Strien (secretaris), J. Pul (penningmeester), mw. J. Jansen, J.B. (Jan) Philibert.

"...Als je geen 
gehandicapt kind 
hebt, zou je een 

stapje harder 
moeten lopen..."

Mw. H.P.C. Zondag
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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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JUBILEUMJAAR COMITÉ GELDERMALSEN

vrijwilligers wisselen kennis uit over 
wat goed gaat en wat niet. Dit jaar 
hebben we meer aandacht gegeven 
aan de aankleding vanwege het jubi-
leumjaar. Binnen stond een promotie-
stand van Adullam waar we elf nieuwe 
donateurs hebben ingeschreven. 
Buiten stond een Fiat 500 met allemaal 
ballen erin, door te raden kon er een 
vakantie gewonnen worden.” Verder 
heeft voedselveiligheid aandacht 
gekregen: “We verkochten meer uit de 
koelkasten, bij de koffiehoek hadden 
we een vitrine gemaakt. Omdat we 
meer standhouders hadden, hebben 
we buiten een terras gemaakt en 
hiervoor een grote tent aangeschaft.” 

Betrokkenheid
Wat er niet veranderd is de betrok-
kenheid voor de mensen met een 
verstandelijke beperking. Mw. Zondag 
motiveert het zo: ”Ik krijg weleens de 

vraag ‘Waarom loopt u zo hard voor 
de gehandicapten? U heeft toch geen 
gehandicapt kind?’ Nee, zeg ik dan, 

maar juist als je geen gehandicapt 
kind hebt, zou je een stapje harder 
moeten lopen voor die mensen.” 

Tips voor comités vanuit Geldermalsen
• Een gouden tip is de boodschappenkraam. Na een oproep in de kerkbode of per brief, zetten 

gemeenteleden en donateurs een doosje met boodschappen klaar wat door comitéleden of vrijwilligers 
wordt opgehaald. Alle boodschappen worden geprijsd en op de verkoping verkocht. Alles wat 
aangeboden wordt, wordt verkocht. Doordat de boodschappen gratis gegeven worden is de opbrengst 
100% voor Adullam; 

• Zorg tijdig voor nieuwe mensen in het comité, zeker als er wat ouderen in zitten. Jongere comitéleden 
sluiten beter aan bij hun leeftijdsgenoten en kunnen zorgen voor vernieuwingen; 

• Betrek ook mensen van buiten de kerk door het huis-aan-huis verspreiden van een folder; 
• Kijk bij de werving van nieuwe comitéleden naar vrijwilligers die zich actief inzetten rondom een verko-

ping. Overleg in het comité of deze persoon zou passen, en vraag dan persoonlijk of hij/zij wilt deelnemen;  
• Speciaal voor startende comités:
 - Nodig een spreker van Adullam uit om de gemeente te informeren over het werk van Adullam; 
 - Stem de datum van de verkoping af met comités in de omgeving; 
 - Begin eenvoudig met gewone dingen zoals de alledaagse boodschappen;
 - Start rustig, bijvoorbeeld vanuit een schuur en laat het dan langzaam groeien. 

Is er in uw regio nog geen comité? Overweeg dan eens om zelf een comité op te richten, we helpen u er 
graag bij. Neem contact op met Jan van Velthuizen, bijvoorbeeld als u in de regio van Culemborg/Wijk bij 
Duurstede of Zoetermeer woont. 
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KAARTENACTIETekst: Corine Geneugelijk

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2016
Ook dit jaar verkoopt Adullam kerstkaarten. 
We hebben weer verschillende soorten: 

Ansichtkaarten - 5 kaarten in een pakje € 1,-
Dubbele kaarten met envelop - 4 kaarten 
+ 4 enveloppen € 1,50

De deelnemers van Veldheim zijn al druk bezig met het inpakken 
van al die kaarten, we hopen dat u veel kaarten koopt, zodat ze op 
Veldheim veel werk hebben en Adullam veel geld verdient! 
U kunt de kaarten bestellen/kopen bij uw dichtstbijzijnde comité/
verkooppunt of Adullam-voorziening. De adressen vindt u op 
www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten.

Comités/verkooppunten 
kunnen de kaarten 
bestellen bij: 
DAC Veldheim 
Bovenbuurtweg 33 
6717 XA Ede 
0318 – 648660 
bestelling@adullamzorg.nl

Wij zijn geopend op 
werkdagen tussen 9.30 en 
15.00 uur. Bezoek is alleen 
mogelijk op afspraak. 
Plaats uw bestelling op 
tijd, zodat wij tijd hebben 
om de kaarten in te 
pakken en u niet voor 
niets komt. 

Ons assortiment 
kerstkaarten is nog groter 
dan u op deze pagina ziet. 
Helaas past niet alles in 
het blad. Dus zoekt u een 
bepaalde serie of bent u 
benieuwd wat we nog 
meer hebben? Vraag dit 
gerust aan ons of kijk op 
onze website!

Het inpakken van kerstkaarten is 
voor onze deelnemers een beteke-
nisvolle activiteit.  Ze voelen zich 
gewaardeerd als de kerstkaarten 
verkocht worden. Hiermee wordt een 
zingevende behoefte vervult.
Dit zijn belangrijke aspecten vanuit 
ons nieuw begeleidingsmodel ASBM. 
Jakob geeft aan dat hij kaarten 

inpakken een heel leuk, gezellig en 
rustig werkje vindt. “Ik vind het leuk 
dat ze verkocht worden en dat ik ze 
zelf ook in de brievenbus krijg. Ik doe 
het voor Adullam en ook omdat ik 
het zelf leuk vind hoor!”
Helpt u onze deelnemers aan een zin-
gevende activiteit? STEUN ONS door 
een keuze te maken uit onze collectie.

Betekenisvolle activiteit

GKVN 1601 (ansichtkaart)

GKVN 1602 (ansichtkaart)

GKVN 1603 (ansichtkaart)
GKVN 1504 (ansichtkaart)

GKVN 1502 (ansichtkaart)

GKVN 1604 (ansichtkaart)

GKVN 1505 (ansichtkaart)

GKVN 1506 (dubbele kaart 

met envelop)

VN 1501 (ansichtkaart)



Betekenisvolle activiteit

BLOEMBOLLENACTIE

Nieuw: 
bloembollen 
van Adullam! 

Wat is er nu mooier dan in 
het voorjaar een bloem te 
zien opkomen waarvan u 
vergeten was dat u een bol 
gepoot hebt? Mooi toch? 
Het is nog mooier als deze 
bloembol door de deel-
nemers van Adullam zijn 
ingepakt, waardoor ze een 
zinvolle activiteit hebben. 
Vanaf dit jaar kunt u bij 
Adullam terecht voor maar 
liefst 16 fraaie bloemsoor-
ten, zoals tulpen, narcissen 

en krokussen. U kunt de bloembollen bestellen bij uw 
dichtstbijzijnde comité of verkooppunt.
De bloembollen worden verpakt door de deelnemers 
van onderstaande locaties en zijn vanaf D.V. 1 oktober 
beschikbaar: Horstheim, Muiderheim, Kroonheim, 
Veldheim, Wilgenheim en Waardheim. Op de website 
www.adullamzorg.nl/bloembollenactie vindt u meer 
informatie en een bestellijst zodat u in uw eigen familie 
bloembollen kunt verkopen. Steun Adullam en zet uw 
tuin in bloei!
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Datheen samen-
zangavonden

Ik wil u dit keer inzicht geven bij de opstart 
van de bloembollenactie. Op pagina 39 
kunt u lezen over de bloembollenactie 
welke Adullam dit jaar voor het eerst 
opzet. Hoe komt zo’n actie tot stand en 
wat komt er allemaal bij kijken?

Het begon met een idee van een lid van de 
Werkgroep Fondsenwerving ‘Kunnen we 
bloembollen inkopen, laten inpakken door cli-
enten en vervolgens verkopen?’ Na een goede 
doordenking is besloten om deze actie uit te 
werken en zijn we op zoek gegaan naar een 
leverancier voor de bloembollen. Na diverse 
bezoeken weten we het belang van een 
bolmaat (hoe groter, hoe sterker de bloem); 
en wist u dat er bollen zijn waar je allergische 
reacties van kunt krijgen? Die moeten we dus 
niet laten inpakken door de cliënten...w
Tijdens de comitébijeenkomst in oktober 2015 
zijn de plannen voorgelegd aan de comités. 
De plannen werden positief ontvangen. In 
het begin van dit jaar hebben we alle details 
doorgesproken: Welke kleur van het zakje is 

het mooist? Hoeveel bollen komen er in het 
zakje? Maar ook: Welk soort tulp nemen we? 
(er zijn honderden soorten) en hoeveel? Op 
Wilgenheim ontvingen we een proefzending 
om in te schatten hoe het inpakken zou ver-
lopen. Een mooie pakkende opmerking van 
een deelnemer was: “Ik heb een nieuwe baan!” 
Mooi om zo’n enthousiaste reactie te horen. 
Eind augustus zijn de bloembollen ontvan-
gen en in de maand september werken 
de cliënten hard om alle bloembollen in te 
pakken. En dan staat het klaar voor ú! Komt u 
gerust naar een locatie van Adullam. Door uw 
aankoop steunt u het werk van Adullam, biedt 
u de deelnemers een zinvolle activiteit én zet 
u uw tuin in bloei! U ziet: Alle betrokkenen bij 
Adullam kunnen hiervan genieten. 

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

             Steun Adullam 
   en zet uw tuin in bloei! 

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

Adullam, De Schutse en Siloah 
kregen tijdens een zangavond 
van de stichting Musica Sacra 
in de Kamper Bovenkerk 
elke een cheque van ruim 
€9.100,-. Musica Sacra orga-
niseert jaarlijks acht samen-
zangavonden waarop de 
psalmen van Datheen klinken. 
De afgelopen vijf jaar is daarbij 
gecollecteerd voor deze drie 
organisaties. Musica Sacra 
collecteert ook de komende 
jaren voor dezelfde drie 
organisaties. We bedanken de 
Stichting voor hun inzet en 
bevelen de zangavonden van 
harte aan!

D.V. ZATERDAG 8 OKTOBER

Comité Krimpen aan den IJssel; jaar-
lijkse verkoping; van 10.00 tot 16.00 
uur; evenemententerrein bij de Tuyter, 
Krimpen a/d IJssel.

D.V. WOENSDAG 12 OKTOBER 

Comité Tholen; najaarsverkoping 
Stavenisse; van 14.00 tot 17.00 uur; 
Dorpshuis 'De Stove' aan de Voorstraat, 
Stavenisse. 

D.V. DONDERDAG 20 OKTOBER 

Comité Uddel; verkoping en open dag 
Kroonheim; van 10.00 tot 15.30 uur; 
rondom Kroonheim, 't Hof 12, Uddel. 

D.V. ZATERDAG 22 OKTOBER 

Comité Bergambacht; verkoping; van 
10.00 tot 15.00 uur; De Schakel aan de 
Schoolstraat 24, Bergambacht. 

D.V. ZATERDAG 29 OKTOBER 
Comité Vriezenveen; psalmzang-
avond; aanvang om 19.30 uur; Hersteld 
Hervormde Gemeente Beth-el, 
Almeloseweg 41, Vriezenveen. 

D.V. ZATERDAG 5 NOVEMBER

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

Comité Rijssen; najaarsverkoping; 
van 9.00 tot 12.30 uur; Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap, De Stroekeld 
142, Rijssen. 

D.V. ZATERDAG 12 NOVEMBER

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

D.V. VRIJDAG 30 DECEMBER

Comité Puttershoek; winterfair; 
van 14.30 tot 19.30 uur; Waardheim, 
Groeneweg 10, Puttershoek.
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Winkeltje Overberg

Winderig, koud 
maar droog

Gezellige 
verkoopdag

Walnoten 
gevraagd!

Het Adullam verkooppunt in Overberg is vanaf 
heden alleen nog te bezoeken na telefonische 
afspraak. Bel hiervoor met mw. R. van de Waerdt, 
T 0343 48 18 14. U bent van harte welkom aan de 
Heuvelsesteeg 1a te Overberg.

Op 19 juli jl. hield comité 
Garderen haar jaarlijkse 
verkoping. We mogen 
terugzien op een gezel-
lige verkoopdag. Veel 
verkopers en vrijwilligers 
waren aanwezig om het 
mogelijk te maken deze 
dag te organiseren. We zijn 
erg blij met alle hulp die, 
elk jaar weer, door jong en 
oud gegeven wordt. Allen 
hartelijk bedankt voor uw/
jullie inzet. De opbrengst 
van deze dag is € 9.243,56.

We ontvingen van 
diverse donateurs Air 
Miles. Hartelijk dank 
daarvoor!

Het is alweer even geleden, maar bij dezen willen we met 
u nog even terugkijken op de open dag van Waardheim in 
Puttershoek op 23 april jl. Het was winderig en koud, maar 
gelukkig bleef het droog en af en toe kwam zelfs het zonnetje 
om de hoek kijken. Het weer heeft de bezoekers echter niet 
weerhouden om naar de verkoping te komen en het was de 
hele dag dan ook gezellig druk. De aanwezige hulpdiensten 
werden goed bezocht. Na een paar spatjes regen en een 

donkere lucht 
rond 15.00 uur, 
nam het aantal 
bezoekers snel af 
en kon het geld 
langzamerhand 
geteld worden. 
En dat was 
zeker de moeite 
waard! Een 
netto-opbrengst 
van €36.000,-! 

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar 
bijdrage: als belangstellende, vrijwilliger, sponsor of hulp-
verlener en hopen u een volgende keer opnieuw te mogen 
ontmoeten! Voor meer foto’s/informatie verwijzen we u naar 
www.opendagwaardheim.nl. 
Hartelijke groet, Stichting Adullam Comité Puttershoek

De begeleiders van 
Kroonheim vragen 
om walnoot-sponsors. 
Samen met de bewo-
ners kunnen hier 
lekkere dingen van 
gebakken worden. 
Heeft u walnoten? 
Neem dan contact op 
met Bertine Mulder, T  
0577 40 84 44, hmul-
der@adullamzorg.nl. TIP: 
neem de walnoten mee 
als u de verkoping op 
D.V. 20 oktober bezoekt! 

Corrie Gram heeft tijdens de open dag in Ede zelfgemaakte kaarten verkocht. 

Lees als eerste al het comiténieuws op: www.adullamzorg.nl/comitenieuws 41
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actie voor Adullam!

Vakkanjer finalisten 
Zaterdag 9 juli jl. hebben de Vakkanjer finalisten van de Fruytier 
Apeldoorn een geldbedrag van ruim € 400 overhandigd aan de 
stichting Adullam. 
Als onderdeel van 
deze nationale 
wedstrijd is er geld 
opgehaald met 
de verkoop van 
droge worsten 
vanuit hun zelfge-
bouwde mobiele 
marktkraam.

Van Lodenstein Barneveld 
In het schooljaar 2015/2016 heeft het Van 
Lodenstein Barneveld zich ingezet voor de gehan-
dicaptenzorg. Leerlingen hebben een lessenma-
rathon gehouden, kilo’s rollen snoep verkocht, 
tijdens de ouderavond waren er heerlijke pud-
dingbroodjes te koop en waren er onder andere 
standhouders aanwezig. We kijken terug op een 
geslaagde actiemarkt! In de laatste weken is er nog 
een voetbaltoernooi georganiseerd. Kortom, vele 
activiteiten zijn er geweest en al deze activiteiten 
hebben het mooie bedrag van €15.000,- bijeenge-
bracht. Dit bedrag is verdeeld aan de stichtingen: 
Adullam, De Schutse en Siloah.

Jacobus Fruytier Uddel
Een verslagje van een Kroonheim bewoner. “Om half 11 gingen we 
met een aantal mensen van Kroonheim, naar de bus, richting de 
Fruytierschool in Uddel. Toen we daar aankwamen stonden alle leer-
lingen op het schoolplein; we werden van harte welkom geheten. 
Toen waren er ook leraren en die gingen een korte toespraak hou-
den en de waardecheque (€ 6.750,-) aanbieden. Want de leerlingen 
hadden geld opgehaald voor Kroonheim voor een rolstoelfiets en 
twee andere instellingen. Toen we het gekregen hadden gingen we 
op de foto! Toen we klaar waren mochten we naar binnen en kre-
gen we nog een lekker bakkie koffie. Rond kwart voor twaalf gingen 
we weer terug naar Kroonheim!“ Groeten van Margriet Haalboom.

Lodenstein Amersfoort heeft zich het afgelopen 
schooljaar ingezet voor Adullam. Aan het begin van het 
schooljaar zijn diverse bewoners van Adullam naar school 
gekomen om te vertellen over hun leven met beperkin-
gen. Vervolgens hebben de leerlingen het hele jaar door 
diverse acties gehouden: voetbaltoernooi, het verkopen 
van puddingbroodjes en grillworst tijdens ouderavonden. 
Ook hebben ze zich laten sponsoren om zoveel mogelijk 
op te halen tijdens de actiedag in april, niets was ze 
teveel! Van de opbrengst ontvangen de bewoners onder 
andere een: duofiets, rolstoelfiets, hometrainer en drie-
wielfietsen. De bewoners van Adullam zijn de leerlingen 
heel erg dankbaar voor het mooie bedrag van €32.000,-!   

Van Lodenstein Amersfoort 
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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
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Giftenverantwoording 2e kwartaal 2016

Kerkelijke gemeenten
Alblasserdam (HHG) €750; Amersfoort (OGGiN) 
€200 + €101,90; Beekbergen (OGGiN) €93; 
Bergambacht (OGGiN) €517,20; Doorn (OGGiN) 
€64,60 + €53,60; Emst-Epe e.o.- Oene-Vaassen-
Nijbroek (HHG) €267,55; Ermelo (OGGiN) €100 
+ €25; Gameren (HHG) €1.211,65; Garderen 
(HHG) €767,49 + €574,94 + €428,95; ‘s-Graven-
polder (OGGiN) €3.044; ‘s-Gravendeel (OGGiN) 
€670,55; Heesbeen (HHG) €615; Kampen 
(OGGiN) €452,16; Kampen-IJsselmuiden (HHG) 
€153; Katwijk (HHG) €774,87; Katwijk (Herv. 
Geref. Evang.) €270; Klundert (OGGiN) €212,80; 
Kruiningen (HHG) €418,15; Lienden (OGGiN) 
€166,65; Monster (OGGiN) €85,80; Nieuw-
Lekkerland (HHG) €591,05; Nieuw-Beijerland 
(GG) €1.088,80 + €8.656,80; Nieuwerkerk 
(GGiN) €500; Oldebroek (VOG) €700,85 + 
€657,85; Oosterwolde (HHG) €296,40; Ouddorp 
(HHG) €500 + €45; Oud-Beijerland (HHG), 
sponsoring nieuwbouw Zuiderheim €1.520; 
Papendrecht (OGGiN) €370,60; Papendrecht 
(HHG) €203,65; Poortvliet (HHG) €105,02; 
Puttershoek (OGGiN) €50; Rijssen (OGGiN) 
€495,05; Rijssen (OGG) €225; Rotterdam-
Zuidwijk (GG) €422,67; Rouveen (OGGiN) 
€2.265; Scheveningen (OGGiN) €129,70; Sint-
Maartensdijk (OGGiN) €100; Sint-Maartensdijk 
(HHG) €800; Urk (OGGiN) €3.564,10; Urk-Elim 
(HHG) €434,80; Veenwouden (OGGiN) 
€117,70 + €64,30; Vlaardingen (GGiN) €663,55; 
Waddinxveen (OGGiN) €68,30 + €72,20 + 
€201,40 + €50,55 + €50,20; Wekerom (OGGiN) 
€1.593,60; Werkendam (OGGiN) €1.842,30.

Particulieren
€1 KB; €5 KB; €10 BB; AB; AG; FV; AB; FV; SvdE; 
JB; FV; AB; €15 EvdE; JdB; SL; €20 CvdW; FvdL; 
€25 BR; AW; GS; KG; TR, sponsoring nieuwbouw 
Zuiderheim; WvO; KvM; GS; HA; GS; JS; MV; 
MvM; BU; €30 HvdW; €40 JW; €45,38 CB; CB; 

CB; €50 TvP; JS; TR; RV; CS; €79 CB; €80 AF; €100 
RV; CB; HV; GB; €125 TvW; TvW; TvW €150 RvD; 
€190,25 EB; €200 GB, sponsoring nieuwbouw 
Zuiderheim; DR; DR; DR; €250 AK, sponsoring 
nieuwbouw Zuiderheim; CK; €350 LB; €500 
CF; JS; WM; JM; €750 AS; €1.000 HK; €1.550 CM; 
€2.000 JO.

Bedrijven en overige instellingen
Frietema Schilderwerken, sponsoring nieuw-
bouw Zuiderheim €60; NN €12.500; Van Rijn 
Techniek Beheer B.V. €200; Stichting Musica 
Sacra €9.155,55.

Legaten en nalatenschappen
WvE te B €739,60.

Busjes
Bruinisse €42,05; Bruinisse €13,65; Kampen-
IJsselmuiden-Grafhorst €237,75; Stavenisse 
€140,10; Urk (dames Bakker, de Boer en v/d 
Ploeg) €3.052,70.

Lingerie
Den Bommel €1.000; Werkendam €3.000.

Verkopingen comités
Doorn €5.433; Geldermalsen €20.620,02; 
Hardinxveld-Giessendam verkopingen en 
winkels €3.500; Leerbroek €10.000; Leerbroek 
€2.664,26; Nederhemert €10.000; Nederhemert 
€8.000; Nieuwe Tonge €2.380,90; Papendrecht 
€500; St Philipsland €7.405,13; Stavenisse 
€7.637,85.

Diversen
A. en M. de Meyer, moederdagverkoping €120; 
Achterberg, dameskrans Avondvlijt OGGiN 
€1.000; Barneveld, Van Lodenstein College 
€5.000; Bergambacht, verkoop kerstkaarten 
€2.350; Bergambacht, verkoop speelgoed 

€200; Bergambacht, verkoop tweedehands 
kleding €1.400; Bergambacht, oud papier 
€5.250; Doorn, afsluiting €805,70; Ede, oliebol-
lenactie €11.300; Gouda, fietstocht €400; 
Gouda, plantenmarkt €1.100; Gouda, psalm-
zangavond €564,04; Hardinxveld-Giessendam, 
autowasactie en kledingbeurs €1.000; 
Hardinxveld-Giessendam, erwtensoepactie 
€1.500; Hardinxveld-Giessendam, kerkbusjes 
€6.500; Hardinxveld-Giessendam, oliebol-
lenactie €6.000; Hardinxveld-Giessendam, 
oudpapier-actie €4.500; Hardinxveld-
Giessendam, stroopwafelactie €2.000; H.J. 
Berends-Cornelissen hoedenverkoop €1.700; 
J. Ruitenberg, verkoop zelfgemaakte kaarten 
€220; J.M. Walpot-Quist, zelfgemaakte kaarten 
€60; JAM-fietstocht €6.600; J.H. van Dam, 
postzegelverkoop €3; L. de Geus, verkoop 
kerstkaarten €50; Leerbroek, gift in collecte 
HHG €10; Maartensdijk, verkoop tweedehands 
boek G. Mulder €50; Maartensdijk, W.M. v/d 
Vlies-Coster, tuinverkoop €500; Middelburg, 
H. van Klinken-Stouten, kaartverkoop €440; 
Nieuw-Lekkerland, chocoladeworkshop 
Maria Roest €48; Omnia Cum Deo concert, 
sponsoring Muiderheim €609,28; Oosterland, 
vrouwenvereniging OGGiN €700; Rijssen, 
houtproject €500; Rijssen, houtproject €2.200; 
Rijssen, psalmzangavond €750,35; Staphorst, 
planten- en fruitmarkt €1.000; Stavenisse, 
diversen €325; Stavenisse, kledingverkoop 
€1.002,45; Stavenisse, moonlight €393,40; 
Stavenisse, thuisverkoop €600; Stavenisse, 
thuisverkoop €659,50; Stavenisse, thuis-
verkoop Scherpenisse €570; Stellendam, 
vrouwenvereniging €145; Waarder, zangavond 
T. Hoogendoorn €1.000; giften via incasso €10; 
website-giften €175.

€ 1.250.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                   € 0 -

Eerste en tweede 
kwartaal 2016:  

€ 573.258 

Doelstelling 2016

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

2e kwartaal 
2015

2e kwartaal 
2016

1e en 2e kwartaal 
2015

1e en 2e kwartaal 
2016

Donatiefonds - donaties € 63.278 € 62.880 € 64.389 € 63.642

Donatiefonds - giften € 96.107 € 91.239 € 99.502 € 93.134

Stichting Steun Adullam € 189.775 € 322.427 € 324.149 € 416.482

Totaal fondsenwerving € 349.160 € 476.546 € 488.040 € 573.258

Nalatenschappen € 1.667 € 740 € 60.871 € 58.357

Totaal inkomsten € 350.827 € 477.286 € 548.911 € 631.615 45
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Centraal Bureau/Servicecentrum
1. Leendert Blok uit Ermelo als 

medewerker personeelszaken
2. Angeline Kooij uit Barneveld als 

secretaresse

Lindenheim/De Lindenhof/
Schoonsterheim
3. Marienke Koppelman uit Staphorst 

als medewerker woonbegeleiding 
(geen foto)

4. Ali Koppelman-Berkhoff uit 
Staphorst als huishoudelijk 
medewerker/kok (geen foto)

Kroonheim
5. Gijsbert van Asselt uit Utrecht als 

medewerker techniek en onderhoud 
6 Jacoba Roozendaal uit Barneveld 

als huishoudelijk medewerker/kok 
7. Klaasje Boessenkool uit Staphorst 

als medewerker woonbegeleiding 

8. Lianne Besselsen uit 
Kootwijkerbroek als medewerker 
woonbegeleiding 

9. Rebecca van der Vliet uit Ede als 
medewerker woonbegeleiding 

10. Corrie Duits-Joosse uit 
Kootwijkerbroek als woonbegeleider 
(geen foto)

11. Lara Coomans uit Elspeet als 
medewerker woonbegeleiding 

12. Denise Krieger uit Voorthuizen als 
medewerker woonbegeleiding 

13. Gerrieta van de Brug-van 
Donselaar uit Barneveld als 
medewerker woonbegeleiding 
(geen foto)

14. Erika Kampert uit Harskamp als 
medewerker woonbegeleiding 

15. Ilona van de Kolk uit Elspeet als 
medewerker activiteitenbegeleiding

16 Denise Kok uit Uddel als 
medewerker activiteitenbegeleiding

Beekheim
17. Mirjam Pater uit Barneveld als 

medewerker woonbegeleiding

De Mantelienge
18. Nathalie de Bilde uit Nieuwerkerk 

als medewerker woonbegeleiding 
19. Japke van den Dorpel uit 

’s-Gravenpolder als medewerker 
woonbegeleiding 

Op deze pagina willen wij graag aan u voorstellen 
onze nieuwe collega’s die bij Adullam zijn komen wer-
ken. 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 gehandicapten-
zorg? Lees dan meer over ervaringen van medewer-
kers en vacatures op www.werkenbijadullam.nl.

Personeelsregister Tekst: Guze van der Tang

1 2 5 6 7 8

9 11

1512 171614 18 19 47



Even buurten

25 mei jl.: Naomi 
van den Broek 
(Eliëzerhof ) en 
Theo Boeve

16 juni jl.: Mariska 
Fieret (Beekheim) 

en Gerard van 
Veldhuizen

22 juni jl.: Marianne 
van den Dool 

(Zuiderheim) en 
Harm-Jan van der Elst

24 juni jl.: Elise Ploeg 
(Kroonheim) en 
Robert van Asperen

13 juli jl.: Janita Dekker 
(Beekheim) en Tom Andeweg

18 augustus jl.: 
Marleen Landwaart 

(Veldheim) en 
Remco Kornet

We zijn 
getrouwd!

27 mei jl.: Gerrieta 
van Donselaar 

(Kroonheim) en 
Sander van de 

Brug

De guitig kijkende Hans van Leede 
trakteerde medebewoners, bege-
leiding en familie op een heerlijke 
Chinese maaltijd ten gevolge 
van zijn 12,5-jarig jubileum op 

Polderheim. Hij genoot zelf ook 
volop! Hans, Gods Zegen voor 
de toekomst toegewenst en dat 
je nog vele jaren je plekje op 
Polderheim mag innemen!

Trakterende jubilaris!
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Tekst: Mien van Ginkel

Via sponsoring door diverse ondernemers 
uit de omgeving en op initiatief van Gert 
Schumacher, ontving de werkplaats van 
Wilgenheim een vlak- en diktebank, een lang 
bestaande wens! Héél veel dank!

Teus (Zuiderheim) wist hoe het 
moest. Hij commandeerde: “nu 
normaal doen” en riep toen op 
het laatste moment: “effe wach-
ten!” en sloeg spontaan zijn arm 
om begeleider Regina heen. Foto 
geslaagd!

Zorgen voor 
Ineke: Lia zet 
het hitteplan 
van Horstheim 
om in daden!

Het gastgezin van Mark 
trakteert de Beekheim-
groep op een ijsje!

Eimerdine van de Brink 
medewerker woonbegeleiding 

Kroonheim

Roelien Kin-Mokken
medewerker woonbegeleiding 

Kroonheim

Jacqueline Thielecke
woonbegeleider Molenheim

Wéken werkten Jenneke, Richard en Karin 
(Veldheim) (v.l.n.r.) hard om zich vaardighe-
den ten bate van hun werk eigen te maken. 

Hier tekenen ze trots hun certificaat! 
Gefeliciteerd!

Trots

Zomer

Wens vervuld

Effe wachten...

12,5 jaar 
werkzaam bij 

Adullam

DAC-groep De Kaai (Muiderheim) 
was druk met het vouwen van 10.000 
folders, stickeren en inplakken van een 
wandelroute. Ieder een eigen taak! Een 
leuke klus, vond de groep!

Leuke klus
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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 088 238 60 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

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 088 238 59 00

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 55 17

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

  Sector Intensieve zorg             Sector Wonen, Leren & Werken
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Het kinderdagcentrum (KDC) van 
Veldheim is verhuisd naar de Brede 
School en was op zoek naar een 
nieuwe naam. Uit de vele inzendin-
gen (bedankt voor uw meedenken 
en insturen!) is gekozen voor  ‘De 
Klimboom’, met de volgende toelich-
ting: Iedere deelnemer klimt op zijn 
eigen manier omhoog. De bladeren 
zijn de groepsgenoten. Elk blad 
heeft dus zijn eigen kleur. Zo mag 

iedere cliënt er zijn in een eigen kleur. De takken zijn de begeleiders, die geven 
houvast bij het groeien. De wortels van de boom is het Woord van God, waar 
onze basis ligt. Alleen van daaruit kunnen cliënten echt groeien en bloeien. Een 
boom past ook in een veld, zo blijft er toch verbinding met Veldheim.

De bouwtechni-
sche oplevering 
van instelling 
Putterhoek 
heeft in sep-
tember plaats-
gevonden. In 
oktober/novem-
ber zal de 
verdere inrich-
ting plaats-
vinden zodat 
de huidige 
bewoners D.V. begin december kunnen overhuizen. De nieuwe bewoners zullen 
de nieuwbouw D.V. in januari betrekken. Kijk op www.adullamzorg.nl/instel-
lingputtershoek voor het fotoalbum van de bouw. 

PS: de naam van instelling Puttershoek hopen we later bekend te maken. Dank voor 
uw inzendingen!

De Klimboom is de nieuwe naam 
voor het nieuwe KDC Veldheim

Voortgang instelling Puttershoek

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

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

Redactiecommissie:
A. Prins (voorzitter), Beppie van 
de Beek-Pellegrom, Inge ten 
Hove, Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Everdien Schalk, 
Ineke van den Top-Siebelink, 
Jan van Velthuizen

Redactieadres:
Postbus 19, 3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. P.A. Zevenbergen, 
Alblasserdam (voorzitter)
ir. B.J. van der Vlies, 
Maartensdijk (secretaris)
R. van Beijnum, Doorn 
E. Evink, Oosterwolde
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Administrateur 
Donatiefonds:
Mw. D. Mudde-Markus
T 030 228 50 02
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67
t.n.v. Adullam Donatiefonds, 
Den Dolder

Donateurs van de Stichting 
ontvangen het contactblad 
gratis. De minimumdonatie 
bedraagt €8,00 per jaar. 
Donateurs ontvangen jaarlijks 
een acceptgiro ter voldoening 
van het donatiegeld.

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Administratie Donatiefonds 
Adullam, Antwoordnr. 1272, 
3770 WB Barneveld
of naar: wmudde@kliksafe.nl

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

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
Jan van Velthuizen
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
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Th. (Theo) van Brenk
T 0318 64 83 33 
(locatie Veldheim)
tvanbrenk@adullamzorg.nl
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Contactblad van Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Colofon

Steun het werk van onze Stichting! 

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

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

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.
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