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Inhoud Voorwoord

Adullam wil waardenvolle zorg bieden. 
Het waardenvolle van de zorg komt tot 
uiting dat Gods Woord de basis is voor 
de praktijk van het dagelijks handelen. 
Waardenvolle zorg komt ook tot uiting 
in de praktische dingen, bijvoorbeeld 
in het gebruik van gezonde voeding. 
Adullam vindt het van belang dat 
mensen die bij Adullam wonen, werken 
en leren gezond eten. Om dit te sti-
muleren is een receptenboek gemaakt 
met gezonde en lekkere recepten door 
bewoners en medewerkers.

‘Kook met me mee’ is een bijzonder 
receptenboek geworden. Bijzonder 
omdat de recepten niet zijn beschreven 
in ingewikkelde teksten, waarbij je veel 
kookkwaliteiten nodig hebt, maar helder 
en met duidelijke foto’s. Prachtig dat 
bewoners van Adullam er 
een bijdrage aan hebben 
geleverd!

A. Prins
Raad van Bestuur

28

Een bijzonder 
receptenboek!

Voorproefje uit…

18
In beeld:
Jouke Schra
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Lukas 1 : 48a

Maria kan het niet bevatten. De boodschap, waarmee 
de engel Gabriël aan haar is verschenen, vervult haar 
hart met een onuitsprekelijke verwondering. De engel 
des Heeren heeft niet alleen een rijk getuigenis gege-
ven van de genade die zij van de Heere heeft mogen 
ontvangen, maar hij heeft daarbij ook gesproken van 
het wonder dat weldra aan haar zal geschieden. Reeds 
van de moederbelofte af (Gen. 3:15) is -door al de 
eeuwen heen- met groot verlangen uitgezien naar de 
vervulling ervan. En nu… nu mag Maria uit de mond 
van de engel horen dat zij van God verkoren is om de 
moeder des Heeren te zijn. Deze boodschap vervult 
haar hart niet met hoogmoed, 
maar met ootmoed, want zo 
horen we haar tenslotte de engel 
antwoorden: ‘Zie, de dienstmaagd 
des Heeren; mij geschiede naar 
uw woord’ (Luk. 1:38). Deze 
diepe ootmoed is echter geen 
vrucht van eigen akker, want ook 
Maria was een mens van gelijke 
bewegingen als wij. Het is dan 
ook enkel en alleen bij de Heere 
vandaan te verklaren, dat zij, die 
de gezegende onder de vrouwen 
genoemd wordt, zulk een lage 
plaats mag innemen. 

Verwondering
Echter, als Maria in ons tekstge-
deelte blijk geeft van haar ver-
wondering, dat de Heere haar in haar nederheid heeft 
willen aanzien, dan wijst ze niet op haar ootmoed, 
maar op haar afkomst. Terecht is dan ook in de berij-
ming van de ‘Lofzang van Maria’ het woord ‘nederheid’ 
weergegeven met ‘lage staat’. Al behoort Maria van-
wege haar afkomst tot het huis van David, ook zij moet 
bukken en buigen onder het oordeel dat over dit huis 
gekomen is. Het eertijds zo roemrijke geslacht is naar 
het Woord des Heeren geworden tot een ‘afgehouwen 
tronk van Isaï’ (Jes. 11:1) en tot een ‘wortel uit een dorre 

aarde’ (Jes. 53:2). Al is zij dus een koningsdochter, toch 
leeft zij, als een van de vele eenvoudigen onder het 
volk, geheel onbekend. Ja!, ver van Jeruzalem in het 
Galilea der heidenen, namelijk in het plaatsje Nazareth. 
Dat wil zeggen in een plaats die zelfs in het Oude 
Testament nergens genoemd wordt. Met anderen 
woorden: Verborgen voor mensen, maar niet verbor-
gen voor God!

Nauw zelfonderzoek
De Heere weet haar te vinden en Maria mag zich ver-
wonderen, dat de Heere haar in haar nederheid heeft 

willen aanzien. Hieruit blijkt opnieuw 
hoe vrij en soeverein de Heere is. Hij ziet 
niet aan wat voor ogen is, maar zonder 
aanzien des persoons neemt Hij reden 
en oorzaak uit Zichzelf. Maria kan het 
niet klein krijgen en door Gods Geest 
geleid mag zij nu des Heeren lof verkon-
digen. Wat onderscheidt haar van alle 
vrouwen in deze wereld? Ja, wat onder-
scheidt haar van al de godvrezende 
vrouwen, van wie Gods Woord een rijk 
getuigenis geeft? Het is alleen vanuit het 
verkiezend welbehagen te verklaren, dat 
Maria het Kindeke mag ontvangen, dat 
zij dit Kindeke onder haar hart mag dra-
gen om Het op de door God bestemde 
tijd te baren. Maar… Maria heeft het 
Kindeke niet alleen onder haar hart 
ontvangen en gedragen, maar ook in 

haar hart! Zou alleen het eerste het geval geweest zijn 
dan was zij, ondanks alles, nog voor eeuwig verloren. 
Daarom: niet slechts onder, maar ook in haar hart! En 
op dit laatste komt het nu ook voor een ieder onzer 
op aan. Terecht heeft Luther in dezen eens opgemerkt: 
‘Al was de Heere Jezus duizendmaal in Bethlehem 
geboren en niet in mijn hart, dan ben ik nog voor eeu-
wig verloren’! Dat we ons toch in dezen nauw zullen 
onderzoeken, want welk een ontnuchtering zal dit dan 
eenmaal zijn!

Overdenking

Ds. A.C. Rijken
Gameren

Omdat Hij 

de nederheid 

Zijner 

dienstmaagd 

heeft 

aangezien

Lukas 1: 48a

Lofzang van Maria
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E In de woonkamer van 
Beekzicht zitten Ineke van 
den Top-Siebelink (41), 
coördinator logeren en 
begeleider op Beekzicht en 
Henriët van den Broek (23), 
begeleider op woongroep 
de Meerkoet, om de tafel. 
Wanneer het onderwerp 
‘logeren’ aan de orde komt, 
komen de verhalen los. 
Beiden hebben ze regelmatig 
een logé in hun groep. En 
dat die van harte welkom is, blijkt uit 
alles. “Het is voor de groep ook vaak een 
welkome afleiding in hun dagelijkse 
ritme.” 

Begeleiders aan het woord 
 Ouders verlichten in de thuissituatie 
en logés laten wennen aan het wonen 
in een groep. Dat waren de uitgangs-
punten van de pilot ‘logeren bij een 
woongroep op Beekheim’ enkele jaren 
geleden. Inmiddels is het vaste prik in 
Barneveld. Een heel aantal vaste logés 
installeren zich namelijk om de beurt 
in de twee logeerkamers die Beekheim 
rijk is. Ineke: “Op dit moment hebben 
we twintig vaste logés. Helaas kunnen 
we er niet meer welkom heten en is 
er nu een ‘stop’ op logeren, omdat de 
beide logeerplekken iedere maand 
volgepland zijn.” Ze kijkt spijtig. “Jammer 
natuurlijk, want het blijkt echt in een 
behoefte te voorzien.” Henriët knikt: “In 
het begin was het best even spannend. 
Zullen er wel genoeg logés komen? 
Hoe zullen de bewoners erop reageren? 

Worden ze er onrustig van? Maar ook: 
wat nu als de logé het niet leuk vindt? 
Maar al snel bleek dat de logés én de 
bewoners uitkeken naar een volgende 
logeerpartij. De weken en weekenden 
waren zo volgepland!” 

Logeren, maar geen logeerhuis
Anders dan in een logeerhuis draaien 
logés in een vaste woongroep mee in 
het dagelijkse programma. Ineke: “Een 
op zichzelf staand logeerhuis geeft 
mijns inziens meer een vakantiegevoel. 
En daar woont geen vaste groep, dus 
iedere logeerperiode kan weer anders 
zijn. Daar moet een logé mee om kun-
nen gaan. Logeren in een woongroep 
komt dichter bij het leven in een thuis-
situatie, maar dan niet thuis. Dat vraagt 
ook wel wat van logés. Ze moeten 
bijvoorbeeld overdag wel activiteiten 
hebben. Werk of dagbesteding bijvoor-
beeld, anders kan het niet. Onze bewo-
ners zijn namelijk overdag allemaal weg 
en dan is er geen begeleider aanwezig. 
” Ze wacht even. “Ja, en het is natuurlijk 

Een midweek en een weekend 

in de maand logeert Jantine de 

Vreugd (22) bij een woongroep 

van Beekheim in Barneveld. 

Ze kijkt er elke keer weer 

naar uit! Net als de meeste 

andere logés. Logeren bij een 

woonvoorziening is namelijk 

een groot succes. Maar hoe gaat 

het eigenlijk in zijn werk? En hoe 

ervaren ouders het? Jantine, haar 

moeder en twee begeleiders 

vertellen. “Het is vaak een mooie 

manier om te wennen aan het 

wonen in een woonvoorziening. 

Voor de cliënt zelf, maar ook voor 

de ouders.” 

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

“Logeren op Beekheim is  gewoon echt heel leuk!” 
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“Logeren op Beekheim is  gewoon echt heel leuk!” 

ook een mooie mogelijkheid om alvast 
te wennen aan het wonen in een 
woongroep. Veel logés zouden namelijk 
op termijn wel graag hier willen wonen. 
Door hier te logeren, kunnen ze heel 

vrijblijvend in hun eigen tempo wen-
nen aan het wonen op Beekheim.”

‘Vadertjes en moedertjes’ 
Heimwee, buikpijn, lachbuien: het 
hoort er allemaal bij. Henriët glimlacht: 
“De meeste logés vinden het jammer 
als de logeerweek of het logeerweek-
end weer voorbij is. Maar, sommigen 
hebben inderdaad weleens heimwee. 
Dat speelt dan vooral ‘s avonds op, als 
ze naar bed moeten. Maar tot nu toe 
blijft het daarbij. We hebben in al die 
tijd pas één logé gehad die naar huis 
wilde, nog voordat het avond was.” Ze 
kijkt Ineke aan, lacht dan: “Wij hadden 
eens een logeetje die bij de eerste 

logeerpartij taart kreeg van 
een bewoner. Toen hij na het 
weekend thuiskwam, was hij 
laaiend enthousiast. Hij vertelde 
tegen zijn vader: ‘Nou, als ik 
daar ga logeren, krijg ik vast elke 
keer taart!’” Ze valt even stil, legt 

dan uit: “Op de Meerkoet hebben we 
soms ook jongere kinderen te logeren. 
Dat brengt veel gezelligheid mee, 
hoor.” Ineke vult aan: “De bewoners op 
Beekheim fleuren er helemaal van op 
en worden er extra zorgzaam van. Echte 
‘vadertjes en moedertjes’ zeggen we 
weleens.” Natuurlijk gaat dat niet voor 
iedere bewoner op. Henriët: “Je moet 
altijd in de gaten houden hoe de groep 
erop reageert. Een logé op de groep 
is gezellig en uitdagend, maar er moet 
ook rust en vertrouwen zijn in de groep. 
Daarom hebben we ook enkele dagen 
in de maand waarop er geen logés zijn. 
Al zijn de bewoners inmiddels al heel 
vertrouwd met een logé in de groep.” 

Alvast wennen
Jammer genoeg zijn de logeerplekken 
op Beekheim tegenwoordig altijd bezet. 
Jammer, omdat Ineke en Henriët graag 
nog veel meer logés zouden verwelko-
men. Ineke: “Binnen Adullam staat de 
‘stop op logeren bij Beekheim’ hoog op 
de agenda. Persoonlijk hoop ik dat er 
meer ruimte komt voor logeerkamers. 
Bijvoorbeeld binnen andere groepen 
of door een aantal kamers naast een 
woonvoorziening te realiseren. Voor 
ons, en voor de zorgconsulent, is het 
namelijk best pijnlijk om aanstaande 
logés te moeten vertellen dat er op dit 
moment geen plek voor hen is.” Toch 
zou ze, ondanks de stop, ouders willen 
adviseren om na te denken over deze 
logeermogelijkheid. “Mocht er in de 
toekomst weer ruimte voor zijn, dan 
ben ik ervan overtuigd dat het voor 

“Het is echt 
een kans om 

achter de 
deuren te 

kijken”

Henriët van den Broek

“Een op 
zichzelf staand 

logeerhuis geeft 
mijns inziens 

meer een 
vakantiegevoel”

Ineke van den Top

LOGEREN OP BEEKHEIM 
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veel ouders en kinderen een manier 
is om beiden te ervaren hoe het uit 
huis wonen voelt. Dat is het mooie van 
logeren: het is heel vrijblijvend. Je hebt 
geen verplichtingen, je kunt al met één 

nachtje starten, het verder uitbouwen 
of er toch weer mee stoppen.” Henriët 
knikt: “Ja, echt! Het is echt een kans om 
achter de deuren te kijken.” Ze kijken 
elkaar aan. Ineke glimlacht, besluit dan: 

“Tjah, wat moet ik er nog meer over 
zeggen? Iedere keer weer een logé in 
de groep verwelkomen geeft uitdaging 
en het helpt ouders. Ja, het logeren is 
gewoon écht heel erg leuk!”

Hoe vind je het logeren hier?
“Ik vind het logeren hier heel leuk!”
 
Wat vind je dan zo leuk?
“Het contact met alle bewoners op de 
groepen, vind ik heel leuk.” 
 
Vind je nog meer leuk op Beekheim?
“Eigenlijk vind ik alles leuk aan het loge-
ren. Anders was ik niet komen logeren 
na de eerste keer, denk ik.”
 
Zijn er dingen die je niet zo leuk 
vindt op Beekheim?

“Ik heb weleens moeite met in slaap 
komen, dat is nooit zo fijn.”
 
Je logeert op twee groepen op 
Beekheim, zit er nog verschil in 
groepen?
“Ik vind het op Beekzicht leuker, vooral 
het contact met de mensen van die 
groep is leuk!”
 
Wat wil je nog kwijt over Beekheim?
“Het is heel leuk om hier te logeren, 
maar dat kan ergens anders ook heel 
leuk zijn!”

Jantine woont nog thuis 
bij haar ouders in Ochten. 
Overdag werkt ze in het 
winkeltje van Veldheim 
in Ede. Daar maakt ze 
mooie artikelen voor in de 
winkel en zit ze geregeld 
met veel plezier achter 
de kassa. In de toekomst 
hoopt ze op Beekheim te 
kunnen wonen. Tot die tijd 
geniet ze van het logeren. 
Maar wat vindt ze daar nu 
precies zo leuk aan?

Logé aan het woord!
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LOGEREN OP BEEKHEIM 

Nelly (48) en Arie (50) de Vreugd 
wonen met hun gezin in Ochten. 
Jantine is hun oudste dochter, 
gevolgd door twee dochters van 
19 en 18 en een zoon van 14. 
Jantine woont thuis en gaat voor 
dagbesteding naar Veldheim in 
Ede. Een midweek en een weekend 
per maand logeert ze bij Beekheim 
in Barneveld.

Al langer was familie De Vreugd op 
zoek naar een passend logeeradres 
voor Jantine, maar dat was niet 
gemakkelijk te vinden. Toen bekend 
werd dat er op Beekheim gestart werd 
met een pilot ‘logeren’ waren ouders 
Nelly en Arie dan ook direct enthousi-
ast. “We besloten direct in te zetten op 
een midweek en weekend per maand. 
Inmiddels gaat Jantine al ruim twee 
jaar met plezier loge-
ren in Barneveld. We 
vinden het fijn dat 
dit zo kan. Natuurlijk 
zijn we blij dat 
Jantine nog thuis kan 
wonen, maar soms is 
het voor haar en voor 
ons gezin prettig 
om even afstand te 
nemen van elkaar en 
allemaal onze rust te 
nemen.”

Nelly en haar man 
zijn erg tevreden 
over de commu-
nicatie rondom de 
logeerweken- en 
weekenden van 
Jantine. “Voordat ze 

uit logeren gaat, krijgt Jantine altijd 
een e-mailtje waarin staat wie er 
dat weekend of die midweek dienst 
heeft. Wij als ouders worden vooraf 
ook altijd even gebeld. Of er nog 
bijzonderheden zijn met Jantine, of er 
dingen zijn waar begeleiders rekening 
mee moeten houden. En ook achteraf 
worden we op de hoogte gesteld. Na 
het logeren krijgen we een e-mailtje 
waarin staat hoe Jantine het gehad 
heeft de achterliggende dagen. Dat 
waarderen we echt,” vertelt ze. 

Vertrouwd
Jantine geniet erg van het logeren. 
Nelly: “Ze kijkt er altijd naar uit en ze is 
nu zelfs zo ver dat ze in de toekomst 
graag op Beekheim zou willen wonen. 
Nu hoeft ze van ons het huis echt 
nog niet uit, maar het is wel fijn dat 

ze er zelf al zo naartoe groeit en er 
vertrouwd mee is geraakt.” De zorg 
voor Jantine vraagt namelijk veel van 
Nelly en haar gezin. “Als ze thuis is, ben 
ik vaak de hele dag druk met haar. Die 
drukte valt dan opeens weg. Ja, dat 
was in het begin wel even wennen. 
We zijn blij dat het zo goed gaat, het 
geeft echt een stuk rust in het gezin. 
En als ze weg is, weten we zeker dat ze 
in goede handen is. Het voelt voor ons 
ook echt heel vertrouwd en eigen.” 

Sociale contacten
Omdat Jantine vaak moe is, 
onder andere door de epilep-
sieaanvallen, gaat ze niet veel 
weg. “Als we bij oma zijn, die in 
hetzelfde dorp woont, wil ze 
vaak al snel weer naar huis. Dan 
is ze zo moe en wil ze graag 
naar bed. Haar kringetje wordt 
daardoor heel klein. Als ze uit 
logeren gaat, komt ze echter de 
hele dag door in aanraking met 
andere mensen. Ze heeft dan 
weer andere gesprekken. Dat 
is echt goed voor haar,” vertelt 
Nelly. “Ik denk dat dat echt ook 
een voordeel is van logeren bij 
een woongroep.”

Ouders aan het woord
“Het voelt voor 

ons ook echt heel 

vertrouwd en eigen” 

Ouders De Vreugd
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In memoriam

Hendrik Netjes

Op woensdag 28 september jongstleden overleed 
Hendrik Netjes in de gezegende leeftijd van 83 jaar. 

Vanaf 2001 bezocht Hendrik het Dagactiviteiten-
centrum Horstheim te Staphorst. Tussen 2003 en 
2011 logeerde hij van tijd tot tijd bij logeerhuis de 
Lindenhof in Staphorst. Hendrik woonde sinds 2011 
op instelling Muiderheim en bezocht daar later ook 
het Dagactiviteitencentrum. We herinneren Hendrik 
als een lieve, vriendelijke, behulpzame, betrokken 
bewoner en deelnemer, geïnteresseerd in en betrok-
ken op de mensen en de omgeving om hen heen. 

Hendrik heeft een kort ziekbed gehad. Zeer liefdevol 
heeft de familie Hendrik bijgestaan, tot het einde 
toe hebben ze hem omringd en is hij te midden van 
zijn familie heengegaan. 

De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsge-
vonden op maandag 3 oktober jongstleden in 
IJsselmuiden. Ds. De Groot sprak over Lukas 11 vers 
13: ‘Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen 
goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de 
hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen 
die Hem bidden?’ Tijdens de rouwdienst benadrukte 
de dominee de mogelijkheid tot bekering. We heb-
ben van nature een boos hart, maar we mogen de 
Heere God vragen om een nieuw hart. Als een zoon 
zijn vader om brood vraagt, zou hij hem toch ook 
geen steen geven? Psalm 81 vers 12 was de lieve-
lingspsalm van Hendrik. Daarin staat ook verwoord 
dat we alles wat we nodig hebben mogen vragen 
aan Hem, de Hoorder van gebeden. 

Het verlies van Hendrik geeft groot verdriet bij zijn 
familie, de medewerkers, medebewoners en deel-
nemers van Horstheim en Muiderheim. De Heere 
schenke een ieder Zijn troostvolle nabijheid en Hij 
heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Ingrid Bos, manager instelling 

In memoriam

Klasina 
van Meggelen-

van Leijen
Op vrijdagavond 14 oktober jongsleden overleed 
Ina van Meggelen, in de leeftijd van 49 jaar. Ina heeft 
veel meegemaakt in haar leven. Door de ziekte en 
bestralingen die Ina in het verleden heeft gehad, 
ging zij steeds verder achteruit. Ina kon daardoor 
niet meer thuis voor haar gezin blijven zorgen. Na 
een korte tijd op Molenheim gewoond te hebben 
kwam Ina in oktober 2013 op Polderheim wonen. 
De laatste tien weken van haar leven is Ina thuis ver-
zorgd door haar man, kinderen en thuiszorg Rivas.

Ina was een vrouw die behulpzaam en betrokken 
was op andere bewoners. Ina heeft bewoners en 
personeel in gesprekken gewezen op het bloed 
van de Heere Jezus dat nodig is voor vergeving van 
zonde. 

De rouwdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden 
op donderdag 20 oktober jongsleden in Nieuw-
Lekkerland. Haar man, ds. J. van Meggelen, heeft 
de rouwdienst geleid en sprak uit Efeze 2:13: ‘Maar 
nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, 
nabij geworden door het bloed van Christus’.
Hierin werd benadrukt dat wij ver weg van Christus 
zijn. Maar zien of geloven we dat? Wij kunnen die 
kloof niet overbruggen, maar nu staat er in de 
tekst het woordje: ‘Maar’! Dit woord komt bij God 
vandaan! Zo roept God ons ook toe: Waar ben jij? 
Er is maar een weg om dicht bij God te komen: in 
Christus Jezus, door het bloed van Christus. 

Sterke de Heere haar man, kinderen en verdere 
familie, maar ook de medewerkers en medebewo-
ners van Polderheim en Wilgenheim in dit smartelijk 
verlies. Dat deze roepstem geheiligd mag worden 
aan ons aller hart.

Marijke Hoogendijk, locatieleider 
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Naast een complete collectie

nieuwe orgels hebben wij 

ook een zeer divers 

aanbod occasions en 

showroommodellen, tegen 

aantrekkelijke prijzen!

“

”

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

kijk voor meer info op www.andanteorgels.nl

Johannus
 Monarke
Content
Domus 

Viscount
Mixtuur

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

Uw dealer van



11

In memoriam

Klazien Kraak

Op vrijdag 19 augustus jongstleden overleed 
Klazien Kraak, in de leeftijd van 61 jaar. Klazien 
was een vrouw met een hartelijk karakter die 
graag en gemakkelijk contact maakte met 
mensen om haar heen. In haar spreken toonde 
ze dikwijls haar interesse in de ander, vooral ook 
wanneer iemand ziek was. Haar meeleven was 
hartelijk en gemeend, met een oprechte betrok-
kenheid. In haar goede jaren heeft ze heel wat 
werk verzet op Waardheim. Het huishoudelijk 
werk deed ze met veel plezier. Opvallend was 
haar betrokkenheid tijdens de maandopeningen 
die werden gehouden. De dominee of ouderling 
die de maandopening bezorgde, kon rekenen 
op een persoonlijk woord van Klazien en ze 
rekende het tot haar taak de Bijbel aan te reiken 
aan de ambtsdrager. Altijd liet ze een eerbiedige 
houding zien en wist ze waar het om ging: een 
nieuw hart. 

In de rouwdienst die gehouden werd in de 
Oud Gereformeerde Gemeente te Nieuw-
Beijerland, werd een meditatie gelezen van W. 
Floor over Prediker 12:5 ‘… want de mens gaat 
naar zijn eeuwig huis…’. Hierin werd ernstig 
gewezen op de noodzaak van bekering en op 
het geluk van degene die de Heere kennen 
als hun Zaligmaker. Op de begraafplaats sprak 
ouderling Van Wetten de medebewoners van 
Klazien toe. Ze waren verdrietig om het sterven 
van Klazien. De Heere Jezus was ook verdrietig 
toen Lazarus stierf. Laten we daarom met al ons 
verdriet naar Hem toe gaan, Die alleen hulp en 
troost kan geven. 

Als vele betrokkenen bij Waardheim zullen we 
ons Klazien blijven herinneren als een hartelijk 
meelevende vrouw met een opgeruimd karakter 
en sterke persoonlijkheid.

Liesbeth Kievit, manager instelling

In memoriam 

Francina Janna 
van Laar

Op maandag 14 november jongstleden overleed Sien 
van Laar, in de leeftijd van 69 jaar. Vanaf april 2010 
bezocht Sien één dag per week het DAC Veldheim. 
Als gevolg van een operatie aan haar voet is Sien 
opgenomen geweest vanaf september 2011 tot 
januari 2012 in verzorgingstehuis De Klinkenberg. In 
2013 heeft Sien de overstap gemaakt naar twee dagen 
op de ouderengroep op de activiteitenboerderij ‘De 
Veldhoeve’ te Bennekom. In deze periode heeft Sien 
ook een beenamputatie ondergaan en is zij ook een 
periode opgenomen geweest in revalidatiecentrum 
‘De Engelenburg’. Mede door haar sterke wil en behulp 
van een prothese kon ze enigszins weer lopen.
 
Medio september van dit jaar is Sien meeverhuisd met 
de ouderengroepen naar het dagactiviteitenproject 
in ‘Beekheim’ te Barneveld. Sien was een betrokken 
persoon, en hield alles goed bij, ondanks dat ze er ver-
schillende periodes tussen uit is geweest in verband 
met haar zwakke gezondheid en wond aan haar been.
 
De rouwdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden op 
maandag 21 november jongstleden in Rhenen. Ds. C.L. 
Onderdelinden uit Rijssen sprak uit Psalm 39:5: ‘HEERE, 
maak mij bekend mijn einde, en welke de mate 
mijner dagen zij; dat ik wete hoe vergankelijk ik zij.’ Hij 
bepaalde ons bij de noodzaak om wakker geschud te 
moeten worden op weg en reis naar de eeuwigheid. 
En wenste het gehoor toe om bekommerd te mogen 
zijn of worden bij de levensvraag: O, mijn ziel, doorziet 
gij uw lot, hoe zult gij toch rechtvaardig verschijnen 
voor God?

We herinneren Sien als een opgeruimde deelnemer, 
die altijd meelevend en belangstellend was naar ande-
ren. Sterke de Heere haar familie, de deelnemers en 
het team van Veldheim. Dat deze roepstem geheiligd 
mag worden aan ons aller hart.

Jaap Brand, locatieleider
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Overlijden cliënten 
In de periode tussen het vorige 
Adullam Contact en nu zijn er vier 
cliënten van Adullam overleden. 
Klazien Kraak, Hendrik Netjes, Ina 
van Meggelen-van Leijen en Sien 
van Laar. Wat zijn het toch ernstige 
roepstemmen voor ons allemaal. Wij 
mogen nog in de genadetijd zijn. Zoek 
dan de Heere terwijl Hij nog te vinden 
is en roep Hem aan terwijl Hij nabij is! 
De Heere sterke de familie, evenals de 
medebewoners en deelnemers in deze 
verliezen en heilige de roepstemmen 
aan ons aller hart. 

NIPT-test
David schrijft in Psalm 139: “Ik loof U, 
omdat ik op een heel vreselijke wijze 
wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk 
zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel 
zeer wel.” David getuigt ervan dat een 
kind vanaf het allereerste begin een 
wonderlijk werk is van de Heere. Ja, ons 
leven is in Gods hand en daarom is het 
niet goed als we ons leven in eigen 
hand nemen aan het begin of aan het 
‘einde’ van het leven. De NIPT-test, geeft 
de mogelijkheid om tijdens de zwanger-
schap, met een zekerheidspercentage 
van 99 procent, vast te stellen of het 
kind het syndroom van Down heeft. 
Vanaf 1 april 2017 wordt de NIPT-test in 
Nederland voor alle zwangere vrouwen 
beschikbaar gesteld. In 2013 aborteerde 
85 procent van de ouders het ongebo-
ren kind, nadat uit testen bleek dat het 
kind het syndroom van Down heeft. Zo 
neemt de mens de keuze voor wel of 
geen kind met Down zelf in de hand. 
We vinden dit zeer zorgelijke ontwikke-
lingen. Het leven van een kind met het 
syndroom van Down is waardevol en 

van betekenis voor de mensen om hen 
heen en in de maatschappij.

Kinderen met een beperking 
gewoon naar school
In oktober is De Klimboom, het 
Kinderdagcentrum van Adullam, als 
onderdeel van de brede school in 
Barneveld officieel geopend. Daarvoor 
was het Kinderdagcentrum onderdeel 
van de locatie Veldheim in Ede. Prachtig 
dat kinderen met een verstandelijke 

beperking, met hun talenten, gewoon 
mee kunnen doen op school en daar 
een afgestemd aanbod krijgen op hun 
mogelijkheden. De Rehobothschool, 
een school voor speciaal onderwijs, en 
de Klimboom gaan in de brede school 
gebruik maken van elkaars kennis, 
methodes en hulpmiddelen. De kracht 
van zorg en onderwijs bundelen ten 
behoeve van het kind, dat is het doel 
van de samenwerking. De wortels 
van de Rehobothschool en van De 
Klimboom zijn geënt in Schrift en belij-
denis. Dat gemeenschappelijk uitgangs-
punt maakt de samenwerking sterk. Het 
is belangrijk dat we dit vasthouden.

Voorziening Maasheim 
Het samengaan van de instelling 
Zuiderheim, het Dagactiviteitencentrum 
Waardheim en logeerhuis De 
Mantelienge in één nieuwe instelling 
vraagt een nieuwe naam. Het woon- en 
logeergedeelte is nieuw gebouwd en 
heeft de uitstraling van gewone woon-
huizen. Het is erg mooi geworden en de 
toekomstige bewoners, ouders en fami-
lie zijn blij met deze nieuwe huisvesting. 
Uit de inzendingen voor een nieuwe 
naam  is de naam ‘Maasheim’ gekozen. 
De oude Maas en de binnenbedijkte 
Maas zijn zeer karakteristieke landschap-
selementen voor de Hoekse Waard. We 
vinden het een mooie en passende 
naam voor de nieuwe instelling.

25 jaar Horstheim 
We mochten gedenken dat de locatie 
Horstheim 25 jaar bestaat. Tijdens de 
herdenking in september stonden we 
stil bij de trouw van de Heere, dat we 
25 jaar geleden een plaats op Staphorst 
mochten krijgen. 

De nieuwe 
instelling in 
Puttershoek 

heet 
Maasheim

A. Prins
Raad van Bestuur

Adullam-
Actueel

Zorgen en blijdschap
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Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

 Servicepunt PostNL

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

Drogisterij art. 

Foto Kiosk  

Pasfoto

Sieraden  
Beenmode

Haarmode
Speelgoed

Woondecoratie
Div. kado art.

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

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

Jouke van Wingerden is een 
vrolijke jongen van 21 jaar. Hij 
woont bij zijn ouders in Barendrecht 
en komt met plezier naar DAC 
Waardheim op groep het Viooltje, 
waar hij deelneemt aan allerlei 
activiteiten. Appels schillen, papier 

versnipperen, roosterwerk, bakken, 
wandelen, enzovoorts. Jouke werkt 
soms ook op de bakkerij en de 
tuingroep waar hij graag naar toe 
gaat. Rijden met de schrobmachine, 
vegen, vuil in de vuilnisbak gooien 
en vooral veel beleven. ’s Morgens 
bij binnenkomst haalt Jouke zijn 
iPad tevoorschijn om te laten zien 
en te laten lezen wat hij thuis heeft 
gedaan. Hij benoemd de foto's en 
als alles bekeken is gaat hij gauw 
zijn speelplekje opzoeken. Vanuit 
zijn speelplek ontgaat hem niets 
en speelt hij het liefst met alles wat 
licht en geluid maakt. Jouke houdt 
van gezelligheid en moet erom 

lachen als mensen naar hem fluiten. 
Ook is Jouke wel in voor een grapje, 
opzegversjes en het opnoemen van 
allerlei namen en rijtjes. Jouke gaat 
regelmatig logeren in Ouddorp, wat 
hij erg leuk vindt! Op het Viooltje 
noemt hij al op wat hij meeneemt 
en wie er mogelijk allemaal zijn. 
Verder houdt Jouke van: snoezelen, 
spelen, rietjes en lekker eten!
Wie verrast Jouke met een prachtige 
kaart?

Het adres is:
Jouke van Wingerden
Emmastraat 24
2991 BC Barendrecht

Jouke 
     van Wingerden

EDeze vrolijke jongeman is Erwin 
Hollebrandse. Vijf dagen in de 
week komt hij met veel plezier naar 
DAC Waardheim. ’s Morgens komt 
hij al grinnikend of luid zingend 
binnen. Duidelijk is wel, hij heeft 
zin in een nieuwe werkdag! Erwin 
is een harde werker, hij voert heel 
wat verschillende soorten werk uit. 
Zo demonteert hij oude computers, 
doet inpakwerk en maakt creatieve 
producten voor de winkel op 
Waardheim. Ook bakt en zingt hij 
graag. In de pauze bouwt Erwin 
graag met lego of schrijft hij in 

een schrift, maar het liefste gaat 
hij gewoon hard aan het werk. 
Erwin is naast het harde werken 
een echte grappenmaker en zorgt 
zo voor een gezellige sfeer op de 
groep. Hij neemt de leiding en zijn 
groepsgenoten graag in de maling. 
Erwin zou het erg leuk vinden 
om een kaartje te krijgen op zijn 
thuisadres. 

Het adres is:
Erwin Hollebrandse
Graaf Albrechtweg 7
3331 HP Zwijndrecht

Erwin 
         Hollebrandse
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‘De Heilige Schrift is als een mooie 
bloem die heerlijk ruikt, waaruit de spin 
gif zuigt en de bij honing’. Dat schrijft 
Guido de Brès in één van zijn werken. 
De Heilige Schrift vormt de grondslag 
van onze Stichting. De Formulieren van 
Enigheid, waaronder de Nederlandse 
geloofsbelijdenis van Guido de Brès, zijn 
ook onderdeel van onze grondslag. Wat 
heeft de uitdrukking die Guido de Brès 
bezigt, ons te zeggen?

Beeldspraak
Guido de Brès hanteert een vergelijking. 
De Heilige Schrift is als mooie bloem die 
heerlijk ruikt. De bij zuigt daaruit honing 
en de spin gif. Elke beeldspraak gaat 
mank. De vergelijking van de Heilige 
Schrift met een bloem is treffend. De 
schoonheid en rijkdom van een bloem 
komt overeen met die van de Schrift. In 
een bloem treffen we de grootheid en 
heerlijkheid van de Schepper aan. Zo 
ook in de Schrift. De bij zuigt er honing 
uit. Dat is bekend uit de natuur. Dat 
kende David geestelijk: ‘Hoe zoet zijn Uw 
redenen mijn gehemelte geweest, meer 
dan honig mijn mond!’ (Ps. 119:103). Het 
beeld gaat mank als Guido de Brès, die 
overigens een heel oud spreekwoord 
gebruikt, de spin gif uit de bloem laat 
zuigen. Toch is de strekking duidelijk. De 
Heilige Schrift kan gebruikt én misbruikt 
worden. 

De spin
Gif uit de Schrift? Guido de Brès schrijft: 
‘Niet dat de Schrift gif of venijn in zich 
zou hebben, evenmin als de welrie-
kende bloem. Maar dat komt door de 
verdorvenheid van de mensen die de 
hele Schrift verdraaien tot hun eigen 
verderf naar hun verdorven verstand’. 
De wederdopers kwamen telkens met 

de Schrift. Op zichzelf genomen is dat 
goed. Velen weten in onze tijd zelfs 
niet meer wat er in de Schrift staat. Ds. 
Lamain schreef decennia geleden al in 
één van zijn preken: ‘Wat zinkt de kennis, 
de historiële kennis van de Waarheid, ver 
weg. Wat is het een hard werk om onze 

jonge mensen nog enige kennis van de 
Waarheid bij te brengen’. Als die kennis 
al niet meer te vinden is onder ons, 
staat het er wel bedroevend bij. Zeker 
als we bedenken dat de Heilige Schrift 
de grondslag is van onze Stichting. 
Schriftkennis garandeert echter niet 
kennis van de Waarheid. 

Misbruik
Gif uit de Schrift? De wederdopers in 
de tijd van Guido de Brès waren er toe 
in staat. Ondanks hun Schriftkennis 
hadden zij ‘vreemde en afschu-
welijke opvattingen’. Hoe is het 
toch mogelijk? De Schrift ver-
draaien betekent: wegla-
ten wat de Geest spreekt 
en toevoegen wat de 
Geest niet spreekt. De 
vorst der duisternis 
is een meester in 

het verdraaien van de Schrift en velen 
weet hij te verleiden. Hij probeerde de 
Heere Jezus zelfs te verleiden met de 
woorden: ‘En zeide tot Hem: ‘(…) want 
er is geschreven, dat Hij Zijn engelen 
van U bevelen zal, en dat zij U op de 
handen zullen nemen, opdat Gij niet 

te eniger tijd Uw voet aan een steen 
aanstoot’ (Matth. 4:6). Hij liet ‘in al uw 
wegen’ achterwege (Ps. 91:11). Soms 
klinken woorden dierbaar, maar ze zijn 
in de Schrift niet te vinden. Soms klinken 
woorden vreemd en toch staan ze in de 
Schrift. 

Kennis onmisbaar
Kennis van de Schrift is nodig. Biddend 
onderzoek is nodig. De Heere Jezus 
zegt: ‘Dwaalt gij niet, daarom dat gij de 

Schriften niet weet?’ (Mark. 12:24). 
Ook voor allen die betrokken zijn 
bij de Stichting is dat biddend 
onderzoek nodig. Anders zullen 

wij in de praktijk de grond-
slag de bodem inslaan. 

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

‘Zo is het met de Schrift, die door allen in vrees en eerbied 
voor de majesteit van God moet worden behandeld, en men 
moet haar ware betekenis zoeken zonder haar te kort te doen. 
(…) Daarom moet men goed kijken of ze (de Schriftplaatsen) 
terecht aangevoerd worden en naar de bedoeling van de Heilige 
Geest, Die ze zonder iets toe te voegen of weg te laten heeft 
uitgesproken en zonder hun ware betekenis te verdraaien’. 

Guido de Brès
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A
In beeld

Jouke is het eerste kind uit een gezin van drie 
kinderen, waaronder een tweeling. “Tijdens de 
zwangerschap van Jouke werd ik in verband met een 
te hoge bloeddruk opgenomen in het ziekenhuis,” 
vertelt de moeder van Jouke. “Daardoor werd de 
bevalling vervroegd. Vlak na de geboorte kreeg hij 
een hersenbloeding. De artsen gaven aan dat dit ook 
ernstige gevolgen kon hebben, maar dat er nu niets 
zorgelijks te zien was. Als baby hebben we ook niets 
aan hem gemerkt. Hij reageerde op geluiden en was 
verder een rustige baby.” 

Diagnose
Pas na een jaar kwamen de ouders van Jouke erach-
ter dat hij slecht kon zien. Mevrouw Schra vertelt: “Het 
leek wel alsof hij ons niet aankeek. Niet lang daarna 
viel ons op dat hij alleen maar op zijn tenen liep. We 
zijn toen naar verschillende artsen geweest waar uit-
eindelijk de diagnose werd gesteld dat Jouke bijziend 
en meervoudig gehandicapt is. Hij heeft een bril 
gehad, maar helaas hielp dit niet. Je zag dat hij, alles 

wat hij hoorde, goed in zich opnam. Wij wonen aan 
een doorgaande weg en om het halfuur komt een 
bus voor ons huis langs. Zodra het weer tijd is zeg ik 
tegen Jouke: ‘Ja, de bus komt eraan’! Dan zit hij trouw 
op de stoel voor het raam en kijkt hij naar buiten. Op 
advies van de arts hebben we veel met hem gewan-
deld. Dit deden we drie keer op een dag.” 

Bartiméus 
“Toen ik na een aantal jaren in verwachting was van 
de tweeling moest ik van de arts de zorg van Jouke 
overdragen naar iemand anders. De tweeling zou 
namelijk veel aandacht en zorg vragen. Zo hebben 
we allereerst besloten om Jouke acht weken met een 
vakantiegroep mee te laten gaan.” “Hier zag ik als een 
berg tegenop,” vertelt mevrouw Schra. “Ik vond het 
helemaal verschrikkelijk toen ik hoorde dat hij het 
niet naar zijn zin had gehad. Toch moesten we er over 
nadenken om de zorg over te dragen. We wisten niet 
wat we ermee aan moesten. Tot op een avond de 
bel ging en er een man collecteerde voor Bartiméus! 

Altijd opgewekt, vrolijk en op zijn eigen manier 

aanwezig! Jouke Schra uit Staphorst heeft na 48 

jaar intensieve zorg bij Bartiméus de overstap 

gemaakt naar de intensieve zorg van Adullam. 

Al snel heeft Jouke zijn plekje weten te vinden 

op Muiderheim. En dat tot opluchting van zijn 

moeder en familie. Want, als je eenmaal hebt 

besloten dat je overstapt, kun je niet meer terug! 

En… wat zal Jouke er zelf van vinden? Hoe zal hij 

het oppakken?
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Tekst: Inge ten Hove

Deze heeft ons in contact gebracht 
met de juiste persoon en zo is Jouke in 
mei 1967 geplaatst in een instelling te 
Doetinchem. Daar heeft hij na een aantal 
maanden zonder begeleiding leren lopen. 
Ze hebben zijn voeten regelmatig in 
warm water gezet en daarna telkens weer 
geprobeerd met hem een stukje te lopen. 
Ook al kregen we van de begeleiding te 
horen dat Jouke uiteindelijk volledig in de 
rolstoel terecht zou komen, we wilden de 
moed daardoor niet opgeven. Jouke heeft 
tot 1974 in Doetinchem gezeten, daarna 
werd hij overgeplaatst naar Doorn, waar hij 
tot januari 2015 verbleef. Het was wel een 
uur en een kwartier rijden vanaf Staphorst, 
maar ik had het er voor over.” 

Moeilijke keuze
“Ook ik word ouder en kreeg knieklach-
ten,” vertelt moeder Schra. “De afstand 
van Staphorst naar Doorn werd in mijn 
beleving groter en groter en viel me steeds 
zwaarder. Een ouderling zei eens tegen 
mij: Eigenlijk zou Jouke een plek binnen 
Adullam moeten krijgen. Ik zag dat niet zit-
ten. Jouke zat inmiddels meer dan 45 jaar 
bij Bartiméus. Want als we de beslissing 
namen om over te stappen naar Adullam, 
zouden we niet meer terug kunnen. En 
daarbij kwamen de vragen: ‘Zal Jouke zijn 
plek bij Adullam weten te vinden? En hoe 
reageert hij als hij uit zijn groep gehaald 
wordt?’ Wat ook meespeelde bij de 
beslissing is de identiteitsgebonden zorg 
bij Adullam. Vanouds was Bartiméus een 
christelijke organisatie, maar dat verwa-
terde steeds meer. Al hadden we over de 
zorg bij Bartiméus niet te klagen.
Om te kijken of Adullam daadwerkelijk de 
zorg kan leveren die Bartiméus aan Jouke 
bood, zijn een aantal medewerkers van 
Adullam bij Bartiméus op bezoek geweest. 
Na veel gesprekken hebben we uitein-
delijk besloten de zorg over te dragen 
aan Adullam. Het samen zingen, samen 
luisteren naar de Bijbel, het samen naar de 
kerk gaan en catechisatie; allemaal dingen 

die Jouke voor het eerst mee mag maken. 
Dat vindt hij erg fijn en ook voor ons is het 
een bijzondere ervaring.”

Thuis 
De eerste paar keer vond het gezin, waarin 
Jouke is opgegroeid, het moeilijk om Jouke 
na het bezoek achter te laten op de groep. 
“Hij moest toen zelf ook nog erg wennen. 
Als je aangaf dat je naar huis ging, wou hij 
ook mee en riep: ‘Ik ook mee! Ik ook mee!’ 
Dat maakte het voor ons heel erg moeilijk 
om weer weg te gaan en de zorg aan de 
begeleiding over te laten. Nu geeft hij uit 
zichzelf aan, dat hij graag weer alleen is. ‘Je 
mag wel weer naar huis gaan’, zegt hij dan. 
Het geeft ons een gevoel van opluchting 
dat Jouke een ‘thuis’ heeft gevonden.”

Zorg
“Uiteindelijk ben ik ook blij dat we de 
overstap naar Adullam hebben gemaakt,” 
verzucht mevrouw Schra. “Jouke is in goede 
handen en vertelt altijd enthousiast wat 
hij allemaal heeft gedaan. Bij hem is alles 
werken. Zelfs muziek maken! Naast het werk 
op de groep gaat hij elke zondag met een 
aantal deelnemers en begeleiders naar de 
kerk. Hij zingt dan op zijn eigen manier mee 
en als de dominee ‘amen’ zegt, zegt hij ook 
amen. Een keer per maand komt hij zater-
dags thuis. Dan bladert hij in tijdschriften en 
luistert hij ondertussen naar een luister-cd. 
Soms gaan we samen naar de markt. Hier 
geniet hij zichtbaar van! Als hij thuiskomt en 
we vragen wat hij heeft gekocht, zegt hij: 
‘Appels te koop, appels te koop’!” Jouke blijft 
het weekend niet meer over. “Niet omdat 
hij het niet mag, maar het is beter voor mij 
en voor hemzelf,” geeft mevrouw Schra aan. 
“Daar heeft hij zijn eigen ritme en regelmaat, 
wat ook zijn behoefte is. Tijdens het avond-
eten geeft hij zelf vaak al aan: ‘Groep, naar 
de groep!’ Zodra wij hem weer op de groep 
hebben gebracht, weten wij dat er aandacht 
en zorg voor hem is. We weten dat we de 
zorg met een gerust hart aan de begeleiders 
van Muiderheim over kunnen laten!”

“Het geeft 

ons een 

gevoel van 

opluchting 

dat Jouke 

een ‘thuis’ 

heeft 

gevonden” 

• Pas na een jaar kwamen 
de ouders van Jouke erachter 
dat hij slecht kon zien. 
Mevrouw Schra vertelt: “Het 
leek wel alsof hij ons niet 
aankeek.”
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Van de werkvloer

Kun je kort iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Alette Beens en ben woonachtig in Genemuiden. 
Ik heb de opleiding SAW (Sociaal Agogisch Werk) gevolgd en 
mijn eerste stage heb ik bij de woonvoorziening Lindenheim 
mogen lopen. Nadat ik klaar was met mijn opleiding werd ik 
erop geattendeerd dat ze in Staphorst nog een medewerker 
zochten. Het was natuurlijk extra leuk om hier te solliciteren. 
Sinds januari 2016 ben ik werkzaam bij de woonvoorziening 
Lindenheim en logeerhuis de Lindenhof.
 
Je bent bijna een jaar werkzaam binnen Adullam. Waarom 
heb jij voor het werken in de gehandicaptenzorg gekozen?
Omdat het voor mij een uitdaging is om mensen, die zich in de 
samenleving niet volledig zelfstandig kunnen redden, te onder-
steunen en te begeleiden waar dat nodig is. Om ze als doel zo 
zelfstandig mogelijk hun eigen leven te kunnen vormgeven. 
En… het is ontzettend leuk om dit werk te doen, niet altijd 
even makkelijk, maar wel een uitdaging!
 
Wat is jouw mooiste ‘cliëntmoment’ geweest in de tijd dat je 
bij Adullam werkt?
Klinkt misschien ‘cliché’ maar dat zijn er heel veel! De kleinste en 
spontane dingen zijn meestal het mooiste. Tijdens elke dienst 
zijn er wel zulke mooie momenten. Ik kan enorm genieten als 
bewoners/logés elkaar spontaan helpen, iets leuks tegen elkaar 
zeggen of als een leuk grapje word gemaakt. Juist de gewone 
momenten, waar bewoners/logés zich gelukkig en tevreden 
voelen, maken het werk mooi. En natuurlijk de succeservarin-
gen die bewoners/logés maken kunnen niet ontbreken! Als ze 
je dan met een stralende lach aankijken, dat is genieten!
 
Wat is de meerwaarde van het werken met ASBM?
Ik denk dat je heel bewust word van je eigen handelen 
richting bewoners/logés. Maar ook ben je meer bezig met wat 
bewoners/logés zelf kunnen, hier krijg je inzicht in door met 
het model ASBM te werken. Soms ben je snel geneigd om te 
denken dat ze het niet kunnen, omdat het misschien te groot 
of teveel voor hen zou zijn. Maar door ASBM leer je te zien 
dat er meer mogelijkheden zijn, breder en verder te denken, 
bijvoorbeeld door de activiteit in kleinere stapjes te doen. Het 
kost nu wel even wat meer tijd en energie, maar dat is zeker de 
moeite waard!
 
Wat vind jij belangrijk om mee te geven aan startende col-
lega’s, als tijdens hun inwerkperiode veel op hen afkomt?
Het is belangrijk om te weten en te realiseren dat je nooit alles 
kunt onthouden van wat in je inwerkperiode op je afkomt. 

Wel is het goed om een manier te vinden waardoor je 
dingen kunt onthouden of even terug kunt kijken. Ik 
heb er enorm veel aan gehad dat er een overzicht is 
van wat je elke dienst te wachten staat, bijvoorbeeld: 
welke bewoners wanneer douchen, wanneer bepaalde 
bewoners boven eten, enzovoorts. Van elke logé had ik 
de belangrijkste dingen op geschreven over hun han-
dicap, eet- en ADL-gewoonten. En… ook al werk je nog 
maar een paar maanden, dan kom je nog steeds dingen 
tegen die je niet wist. Maar gelukkig zijn daar altijd nog 
je collega’s voor aan wie je je vragen kunt stellen!
 
We hebben regelmatig nieuwe medewerkers nodig, 
zou je anderen aanbevelen om bij Adullam te gaan 
werken? Zo ja, kan je toelichten waarom?
Ik denk dat iedereen hier geheel zijn eigen keuze in 
moet maken, of je bij Adullam wilt werken. Als jij graag 
bij Adullam wilt werken, is het wel belangrijk om er 
bewust van te zijn dat de organisatie identiteitsgebon-
den is! Want, op de werkvloer krijg je hier veel mee te 
maken!

Naam:  Alette Beens

Leeftijd:  20 jaar

Functie:  medewerker woonbegeleider 
Waar:  Schoonsterheim/
  Lindenheim/de Lindenhof
In dienst sinds:  januari 2016
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Wat is afscheid nemen?

Afscheid: bedanken

Wanneer neem je afscheid? 
Als je bijvoorbeeld:

BETER 
IN BEELD

Afscheid nemen doen we niet graag en gemakkelijk. Zelfs 
niet als we zelf afscheid nemen. Toch neem je meerdere keren 
afscheid in je leven. Of je nu woont of werkt bij Adullam, 
familielid bent, een begeleider of een vrijwilliger mag zijn. 
Iedereen moet weleens afscheid nemen!

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

Je zegt dan gedag of tot ziens voor een korte 
of lange tijd. Of voor altijd tegen mensen of 
in andere situaties waar je waarde aan hecht 
of vertrouwd voor je is. Voor de één is dat 
moeilijker dan de ander. 

gaat verhuizen;

een nieuwe baan krijgt;

afscheid moet nemen van je 
huisdier. Dit kan veel pijn doen.

D.V. 1 januari 2017 hoop ik ook afscheid 
te nemen van Adullam. Dat is afscheid 
nemen van mijn werk. Dit moet gebeuren 
omdat ik ga verhuizen naar een ander 
land. Engeland. Daar hoop ik te gaan 
trouwen met mijn aanstaande man. Ik 
hoop daar ook te gaan wonen. Daarom 
zal dit ook mijn laatste bijdrage zijn. 
Het doet een klein beetje pijn, omdat ik 
met veel plezier bij Adullam heb mogen 
werken en voor sommige van jullie heb 
mogen zorgen (Kroonheim)! Bij afscheid 
hoort ook bedanken. Ik wil jullie allemaal 
heel erg bedanken voor alle mooie jaren!
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Eind augustus zwaaiden de schooldeu-
ren al open voor de kinderen van de 
Rehobothschool. Midden september 
kwamen ook de kinderen van het 
kinderdagcentrum vanuit Ede naar 
Barneveld. Met zekere spanning is 
uitgekeken naar de officiële opening, 
welke gehouden werd op woens-
dag 12 oktober jl.. Na een meditatief 
openingswoord door ds. B. Labee 
kwamen diverse sprekers aan het 

woord, waaronder de heer 
A. Prins van Adullam en de 
heer P.J. Westerlaken van de 
Rehobothschool. 

Samenwerking zorg en 
onderwijs
De heer Prins vertelt: “Juist 
voor kinderen op het grens-
vlak tussen speciaal onder-
wijs en kinderdagcentrum 
biedt het nieuwe concept 
in Barneveld voordelen. Het 
loopt allemaal veel vloeiender 
in elkaar over. Het kwam wel 

eens voor dat één van onze kinderen 
naar het speciaal onderwijs ging, 
maar na een half jaar terugkeerde. 
Het ging toch niet, het was net te 
hoog gegrepen. Die terugkeer in 
één gebouw is nu veel eenvoudiger.” 
Adullam en de Rehobothschool zijn 
enthousiast over de samenwerking 
tussen zorg en onderwijs. “Het is echt 
een mooie locatie geworden waar 
onderwijs en zorg samen opgaan en 
elkaar versterken,” zegt P.J. Westerlaken 
van de Rehobothschool. Hij vervolgt: 
“We zijn dankbaar en verwonderd over 
dit gebouw, dankbaar richting God in 
de eerste plaats. Dit gebouw past bij 
ons onderwijsaanbod. Het onderwijs 
is gericht op de toekomst, de burger-
schap, maar voornamelijk gericht op het 
Koninkrijk van God.”

Naam De Klimboom
“Vier jaar geleden hebben we samen 
met de heer Westerlaken geschreven 
over de mogelijkheid van samenwerken 
als Zorg en Onderwijs.” Aan het woord 

Onderwijs met zorg, zorg met onderwijs

Opening De Klimboom

“Met het leggen van 
dit hoekstuk, verklaar 

ik de brede school 
voor geopend!” het 

zijn de woorden van 
de burgemeester van 

Barneveld, dr. J.W.A. 
van Dijk. Samen met 
negen kinderen van 

de brede school 
maakte hij de puzzel 
compleet. Een grote 

groep belangstellenden, 
waaronder leerkrachten, 

begeleiders en 
enkele ouders kijken 

geamuseerd toe. 

• Met enige hulp van kinderen overhandigt 
Jaap Brand een cadeau aan Margreet Oskam.24



is Jaap Brand, locatie-
leider van Veldheim. 
Samen met betrokken 
rondom De Klimboom 
wordt stilgestaan bij 
de start van het KDC 
(kinderdagcentrum) 
in het gebouw van de 
Rehobothschool. Jaap is 
blij dat de planvorming 
na die jaren geleid heb-
ben tot deze nieuwe 
locatie. Jaap vervolgt: 
“Bij zo'n nieuwe locatie 
voor ons KDC hoort ook 
een nieuwe naam. De 
prijsvraag over een nieuwe naam uit het 
Adullam-blad leverde een mooi aantal 
reacties op waaruit ‘De Klimboom’ is 
gekozen. Deze naam is ingezonden 
door Margreet Oskam. Margreet is naast 
medewerker van Adullam ook moeder. 
Margreet, heel hartelijk bedankt voor 

het aanreiken en meedenken van deze 
waardenvolle naam! Ze heeft een aantal 
argumenten mee ingezonden, en daar-
uit merk je dat ze zich ingeleefd heeft 
in de situatie om zo te komen tot de 
naam De Klimboom. Iedere deelnemer 
klimt op zijn eigen manier omhoog. De 

bladeren zijn de groepsge-
noten. 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.” Jaap besluit 
met een welgemeende 

wens: “Boven alles hopen we dat deze 
Klimboom nog vruchtbaar zou mogen 
zijn voor ziel en leven van de kinderen. 
Dat het dagelijks in aanraking komen 
met het Woord van God nog een mid-
del zou mogen zijn voor ware terugkeer 
tot hun Schepper en Formeerder.” 

Wat houdt deze 
brede school in?
Een school waar kinderen die moeilijk leren onder-
wijs, zorg en behandeling krijgen… onder één 
dak. Het klinkt heel logisch, maar het is toch uniek. 
Binnen de reformatorische gezindte zijn Rehoboth 
Onderwijs en Zorg en De Klimboom (Adullam) de 
eersten die deze combinatie aanbieden. In een 
prachtig nieuw gebouw in Barneveld waar ook 
Youké jeugdzorg en Paradocs Ergo- en 
Fysiotherapie zich thuis voelen. 
Op deze brede school staat de 
Bijbelse boodschap en de op 
Bijbel gebaseerde waarden en 
normen centraal. Dit komt tot 
uiting in de praktijk bij het geven 
van zorg en onderwijs aan jonge 
kinderen en jeugdigen. 

Wat is De Klimboom?

In kinderdagcentrum De Klimboom zijn twee groepen: een 
schoolvoorbereidende groep en een belevingsgerichte 
groep voor meervoudig gehandicapte kinderen. “Zeker, de 
schoolvoorbereidende groep sluit mooi aan op Rehoboth. We 
kunnen nu per kind echt maatwerk leveren.” verteld Nico van 
Stam, sectormanager bij Adullam. Naast deze twee groepen 
heeft Adullam ook een nieuw product binnen de brede school. 

“Onze zorgondersteuners zijn nu actief in de klassen van 
Rehoboth. Ze ondersteunen kinderen bij zaken als 

sondevoeding, maar ook bij begeleiding op gedrag. 
Ook hiermee bieden we individueel maatwerk.” 
De zorgondersteuners worden trouwens ook 
actief betrokken bij de vakantieopvang die De 
Klimboom biedt. “Zes weken vakantie is voor 
ouders soms best een lange periode. Dan is het 

fijn als er vakantieopvang mogelijk is.”

Ter gelegenheid van de opening is een magazine uitgegeven over de brede school in Barneveld. U kunt 
deze inzien via www.adullamzorg.nl/schoolbreed

Opening De Klimboom

• De ouders kwamen met een verrassing. Ze overhandigden een mooie 
binnenwip, welke direct enthousiast door de kinderen gebruikt werd! 

Tekst: Jan van Velthuizen    Foto’s: A. Doornenbal en eigen foto’s Adullam
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Op deze foto ziet u Marijn Davidse met zijn 
favoriete bezigheid. Heerlijk ontspannen aan het 
genieten met een IKEA- of boodschappenblad. 
Als het kan het liefst in zijn ‘eigen’ hoekje op de 
hoekbank. Als Marijn mag kiezen voor een uitje, 
kiest Marijn ervoor om naar IKEA te gaan voor 
een kopje koffie met appelgebak. Maar… ook 
om een nieuw IKEA-blad mee te nemen! Of op 
een doordeweekse avond langs de supermarkt 
wandelen voor een nieuw boodschappenblad. 
Zijn groepsgenoten en begeleiding weten ook 
dat dit Marijn zijn grootste hobby is en nemen 
weleens een blad mee. Marijn is hier dan erg 
blij mee! Marijn geniet ervan om dagelijks, op 
elk vrije moment, in zijn blad te kijken en neemt 
het blad overal mee naar toe. Het leuke aan 
deze hobby is dat er elke maand een nieuw blad 
komt, dus steeds weer wat nieuws om naar uit te 
kijken! En…je mag het blad ook nog eens gratis 
meenemen! 

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

Boeken

Hobby’s

Bladen

Gerwin Mol is een echte boekenverslinder,
hij leest boeken zonder hinder.
Wekelijks leest hij stapels door,
het liefst met een vertel-cd aan zijn oor.
Van kinds af aan vind hij muziek en voorlezen fijn,
schrijvers en titels verteld hij je haarfijn.
Boeken van Piet Prins en Ben de Raaf,
die leest hij maar al te graag!
Vorsten of bladen van het koninklijk huis,
daarbij voelt Gerwin zich wel thuis!
Boeken worden gelezen van kaft tot kaft,
die dan ook gedurig worden aangeschaft.
Bij zijn verjaardag weet hij al lang van tevoren;
vele wensen, al gaat er weleens één verloren.
Zijn moeder verzorgd de voorraad, week op week,
vertel-cd’s worden weleens geleend bij een bibliotheek.
Bij het voorlezen houdt Gerwin dialecten hoog,
gesproken woorden, worden omgezet in een werkelijk dialoog.
Ook boeken van zijn opa, dominee Mol,
maken zijn boekenkast vol.
En ’s avonds voor het slapengaan, wordt er gehoord,
uit de Bijbel en het dagboek ‘Bij het geopende Woord’.
We hopen dat Gerwin nog vele uren mag lezen,
en nog dagelijks mag genieten van het voorlezen.
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ADULLAM RECEPTENBOEK

Gezonde voeding is voor 
iedereen van belang! Om 
gezonde voeding binnen 

Adullam te stimuleren heeft de 
werkgroep ‘gezonde voeding’ 

in samenwerking met de 
deelnemers het afgelopen jaar 
een receptenboek ontwikkeld. 
In dit artikel willen wij u alvast 

een voorproefje geven van 
enkele recepten uit ‘Kook met 

me mee’! Heerlijke erwtensoep, 
havermoutkoekjes met 

pure chocolade, een frisse 
kwarktaart… 

Loopt het water u ook al in de 
mond? Proef mee!

Een 
voorproefje 

uit...…
Kook 

met me 
mee!

• Het splinternieuw receptenboek voorzien van een handige ringband!

Bij elk recept is een 
benodigdhedenlijst 

door middel van 
foto’s gemaakt. 

Zo wordt het nog 
makkelijker om te 

koken!
28



Precies een jaar geleden gaf Gijsbert 
van Veen (26) beleidsmedewerker zorg, 
aan dat op termijn een receptenboek 
uitgegeven zal worden. Nu is het dan 
zover! In het afgelopen jaar is hard 
gewerkt om dit resultaat te bereiken! Zo 
is door middel van een oproep in een 
nieuwsbrief een werkgroep samenge-
steld. Kristien van Elst (26), huishoudelijk 
medewerker en kok op Kroonheim, is 
aangemoedigd door een collega om te 
‘solliciteren’ op de werkgroep. Als het 
aan Kristien zelf had gelegen was het 
zover niet gekomen. De nieuwsbrief lag 
namelijk al in de prullenbak…! Sietske 
Nugteren (28) medewerker woon-
begeleiding was direct enthousiast 
toen ze de oproep in de nieuwsbrief 
las en samen met de creatieve Jennet 
Vrijenhoek (32) activiteitenbegeleider 
op Kroonheim, was de werkgroep 
helemaal compleet! 

Prijsvraag
Door middel van een prijsvraag onder 
begeleiders en huishoudelijk mede-
werkers werd een groot deel van het 
receptenboek ingevuld. De prijsvraag 
was om een gezond recept, dat met 
inspraak van een cliënt is samengesteld, 

aan te leveren. Uit de ingestuurde 
recepten zijn uiteindelijk, samen met 
een diëtist, twee winnaars bepaald (zie 
hiervoor pagina 33). Deze winnaars 
werden beloond met een smoothie-
maker, die nu actief gebruikt wordt op 

de woongroep. “Sommige ingestuurde 
recepten hebben we wel wat aan 
moeten passen, voordat deze een plaats 
kregen in het receptenboek. Zo kregen 
wij bijvoorbeeld een recept waar wel 
acht eetlepels ketjap door moest,” 
geeft Gijsbert lachend aan! De overige 
recepten die in het receptenboek staan, 
zijn aangevuld door de werkgroep 
zelf, waarin Sietske, Kristien en Jennet 
een grote rol hebben gespeeld. Zo 
zijn er wel zeven verschillende smaken 
kwarktaart gemaakt door Kristien. Bij 
de citroenkwarktaart kwamen er bij 
Kristien thuis wat vertrokken gezichten, 
maar de echte favoriet is verwerkt in het 
receptenboek! 

Weekschema
Bij de verwerking van de recepten 
kwam nog heel wat kijken. ”Zo zijn de 
recepten aan de hand van het week-
schema uit de handreiking ‘Gezonde 
Voeding’ samengesteld. Voor iedere dag 
moet er een gerecht worden gekozen 
uit de volgende 3 categorieën: (1) vlees/
vis/kip/vegetarisch, (2) zetmeel en (3) 

Tekst: Inge ten Hove      Foto’s: Henk van den Bos en Inge ten Hove

Stap voor stap 
wordt aan de hand 
van foto’s uitgelegd 
hoe je het recept 
moet bereiden.

“Als je eenmaal gewend 

bent aan het pakjes- en 

zakjesvrij koken, wil je 

niet meer anders”

Sietske Nugteren
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groente. Daarnaast maken we gebruik 
van gezonde voedingsstoffen- en ingre-
diënten. We houden hierbij rekening 
met het zoveel mogelijk pakjes- en 
zakjesvrij koken! Deze manier van koken 
is wel wat wennen, maar als je eenmaal 
gewend bent aan deze manier van 
koken, wil je niet meer anders,” geeft 
Sietske aan! “En,” vult Jennet aan, “het 
mooie is dat je het samen met de cliënt 
kan doen. Uiteindelijk wordt het dan 
samen 100%!”

Doel receptenboek
Het is de bedoeling dat in ieder geval 
alle woongroepen het receptenboek 
gaan gebruiken. “Het boek zal niet voor 
elke maaltijd gebruikt worden, maar 
wordt meer gezien als hulpmiddel. 
Anders zouden we bijvoorbeeld nooit 
meer wortels of bloemkool eten,” geeft 
Kristien aan. “We zullen daarom, naast 
dit receptenboek, ook gewoon andere 
receptenboeken blijven gebruiken. Het 
voordeel van het nieuwe receptenboek 

is dat er gekookt wordt aan de hand 
van foto’s. Op de foto’s wordt per stap 
aangegeven wat en hoe je iets moet 
doen. Op deze manier wordt het voor 
bijna iedereen mogelijk gemaakt 
om zelfstandig te koken!” “En...,” vult 
Gijsbert aan, “ook al ben je geen echte 
kok, je zou het receptenboek alleen al 
kunnen aanschaffen omdat er zoveel 
werk is verzet door en met de cliënten! 
Overigens ook een leuke cadeautip! 
Koken moet toch iedereen?!” 

ADULLAM RECEPTENBOEK

Kook mee met Adullam en bestel het receptenboek nu via: www.
adullamzorg.nl/receptenboek of koop het receptenboek in een van 
onze Adullam-winkels! De verkoopprijs is € 34,95. Als u deze bestelt 
via de website van Adullam, betaalt u geen verzendkosten. Wel 
kunt u een bijdrage in de verzendkosten toevoegen. 

Eet 

smakelijk!
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“Ik lust eigenlijk alles en help graag een handje mee in 
de keuken!” Kristien van Elst (26), kok en huishoudelijk 
medewerkster op Kroonheim, geeft aan: “Ik heb alles al 
voor je klaargelegd wat we nodig hebben om deze haver-
moutkoekjes te maken.” “We kunnen direct aan de slag!” 
Arwin knikt enthousiast! Eerst worden zijn handen eens 
flink gewassen. “Dit is iets wat hij nooit vergeet!” Ook een 
schort wordt voorgedaan, want het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat de kleren onder het deeg komen te zitten. 
Kristien geeft uitleg dat het de bedoeling is dat we precies 
de plaatjes gaan volgen die in het nieuwe receptenboek 
staan. Arwin heeft al snel door hoe het moet. Eerst de 
boter met de suiker mixen, dan de meel, ei, zout en kaneel 
erbij. Als laatste met de spatel de chocolade, walnoten en 
havermout erdoor roeren. Doordat er op het plaatje goed 
staat aangegeven hoeveel van alles er in de beslagkom 
moet, kan Arwin het helemaal zelfstandig uitvoeren. Hij 
geeft zelf al aan: “ik kan het eigenlijk wel zelf!” “Inderdaad 

knap gedaan, Arwin!” beloont Kristien hem. Als het deeg 
gemixt is maakt Arwin er mooie bolletjes van en legt 
ze op de bakplaat. Dit is een precies karweitje, want ze 
moeten allemaal even groot worden. “Kijk… die wordt 
wel heel groot,” geeft Kristien aan. “O ja,” knikt Arwin en 
haalt er een stukje deeg af. “Even tellen hoeveel bolletjes 
we hebben,” zegt Arwin. Hij telt er acht. Nog vier erbij 
en dan kunnen ze in de oven! Even later loopt hij trots 
met de bakplaat naar de oven! Nu is het alleen nog even 
wachten totdat de koekjes gaar zijn. Terwijl de minuten 
voorbij tikken drinken we gezamenlijk een kopje koffie. 
Door alle gezelligheid zouden we toch haast de koekjes in 
de oven vergeten! Gelukkig weet Arwin ze nog te redden! 
“Hmm… die zien er mooi uit,” zegt Arwin trots! “En wat 
ruiken ze lekker!” Hij ruikt eens even boven de koekjes 
en glimlacht blij. “Wat zijn ze goed gelukt!” En inderdaad, 
Arwin heeft niets teveel gezegd. Hij is de ‘havermoutkoek-
jesbakker’ van Adullam! Ze smaken heerlijk! 

“Hmm… die zien er lekker uit!” Arwin Goedhart (31) kijkt 
naar het recept van de havermoutkoekjes in het nieuwe 

receptenboek. Ja, Arwin weet wel wat lekker is! 

De lekkerste 
havermout-
koekjes van 

Adullam!
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ADULLAM RECEPTENBOEK

Dickie van Ekeren (44) houdt 
echt van Hollandse pot! Op de 
vraag welk eten ze erg lekker 
vindt, is het natuurlijk: ‘tuinbonen’! 
Samen met Rienke Nugteren (30) 
woongebeleider op Beekheim, 
heeft Dickie het recept stamppot 
tuinbonen uitgezocht. “Want, 
aardappels zijn voor mij beter dan 
pasta,” geeft Dickie aan! Maar… 
bij groente en aardappels hoort 
natuurlijk ook een stukje vlees. Als 
Dickie mag kiezen tussen gehakt 
of kipfilet, wordt het kipfilet. En 
dat blijkt een goede keuze te zijn! 
Want, Dickie zit te smullen zodra 
het recept klaar is! Ook al kan 

Dickie niet zelfstandig koken; voor-
proeven kan ze als geen ander! En 
dat heeft als mooi eindresultaat 
dat dit recept een plek heeft 
gekregen in het receptenboek. 
Een mooi voorbeeld van een 
recept dat het proeven waard is!

Ja, Wim Slappendel (68) weet wel wat 
lekker is! Op de vraag wat er gekookt 
moet worden voor een prijsvraag was 
het natuurlijk: ‘erwtensoep met kluifjes’! 
Zo gezegd, zo gedaan! Met de instructies 
van Wim, ging Herma Stip (31) huishou-
delijk medewerker en kok op Kroonheim 
aan de slag! Want aan Wim zijn gezicht te 
zien is het het proeven waard! Af en toe 
komt hij eens kijken of het allemaal wel 
goed gaat in de keuken. Als hij even later 
de varkenspoten (kluifjes) in de pan ziet 
drijven begint hij helemaal te glimmen! 
“Ja, zo hoort het!” Ook al griezelen Herma 
en de medewerkers er een beetje van, 
ze zijn toch wel benieuwt waarom deze 
varkenspoten in de pan drijven… Na een 
klein onderzoekje blijkt dat deze manier 

van koken vooral vroeger werd gedaan 
en dat het merg wat in de poot zit, de 
soep bindt! “Maar, geeft Wim aan; straks 
moet het vlees eraf gehaald worden en 
daarna mag je de poten lekker ‘afsop-
pen’!” Het afsoppen hebben we maar aan 
Wim over gelaten; wij lieten het bij een 
heerlijk bord erwtensoep!

Erwtensoep met kluifjes!

Stamppot tuinbonen
met kipfilet!

Herma 
Stip

Rienke 
Nugteren

Dickie van Ekeren

Wim 
Slappendel

Deze 
winnende 
recepten 

hebben een mooie 
plek gekregen in 

het receptenboek. 
Een kijkje in de 
keuken van de 

prijswinnaars…
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Vraag in uw boekhandel naar onze nieuwe
kinderboekenfolder

of bezoek onze webwinkel
w w w . g e b r k o s t e r . n l

Prentenboeken met een boodschap

Sarie van Ledden-Vis
Geurt uit de Betuwe
De kinderjaren van Geurt van
Ledden (1880-1958)
Geurt was een kind dat vroeg de 
Heere zocht.
In dit boek is de geschiedenis van 
zijn bekering eenvoudig verteld 
voor jonge kinderen.
Geb. 45 blz.

Saririr e van Ledden ViViV sisiS i Ledd ViViV
14,90

Krijnie Fris

Nog niet te laat
Lukas Short werd geboren in
1650 in de Engelse stad Dart-
mouth. Als Lukas 100 jaar is wordt 
hij door de Heere bekeerd.
In dit boek is de levensgeschiede-
nis van Lukas eenvoudig naver-
teld voor kinderen.
Geb. 41 blz.

Krijnie Fris

Sukey Harley
Sukey Harley groeide op zonder 
de Bijbel, maar werd uit genade 
door de Heere als een vuurbrand 
uit het vuur gerukt.
Geb. 48 blz. 

14,90 14,90

Nieuw!

14,90
Lena Visser-Oskam
Een Bijbel voor Mary Jones
Mary is 10 jaar als ze besluit om 
voor een Bijbel te gaan sparen. Zal 
ze voldoende geld bij elkaar krij-
gen? En zal er echt nog een Bijbel 
voor haar zijn?
Geb. 48 blz.
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Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld 
tel. 0342 – 41 69 86

Mieke van den Dikkenberg
Geroepen door de Koning
Dit boekje gaat over Matje Verbruggen 
uit Vinkeveen. In haar
leven gebeurt een groot wonder.
Ze wordt tot God bekeerd. Als ze nog 
maar negen jaar is sterft ze. Voor Matje is 
dat niet erg. Ze mag nu voor altijd bij de 
Heere Zijn!
Geb. 48 blz.

Elliene van der Welle
Barendjes verlangen
Het ontroerende verhaal van 
Barendje van Asperen die onver-
wachts in de eeuwige heerlijkheid 
werd opgenomen. Opnieuw 
verteld voor jonge kinderen.
Geb. 71 blz.

Alle boeken zijn rijk geïllustreerd!

Ditteke den Haan
Brand in Brakel
Waargebeurde geschiedenis over 
de brand van Brakel in 1911. In dit 
boek lees je op eenvoudige wijze, 
hoe Lena van Balen met haar zieke 
man op wonderlijke manier door 
de Heere wordt bewaard.
Geb. 60 blz.

Ditteke den Haan
Brand in Brakel
Muckle Kate, een vrouw die met 
alles spot, wordt op hoge leeftijd 
door de Heere bekeerd. Als haar 
zielsogen geopend worden, mag 
ze vertellen hoe ze haar Zaligmaker 
heeft leren kennen.
Geb. 48 blz.

Ditt ke den ke den k H

12,90 12,90 14,90

12,90

Krijnie Fris
Jenny, de
hutbewoonster
In dit boek is de geschiedenis van 
Jenny, haar ziekzijn en sterven, 
eenvoudig naverteld voor jonge 
kinderen.
Geb. 48 blz.

KrKrK ijnie FrisK ijnie FriK ijnie Fri
14,90

Herdruk!

Nieuw!
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EINDEJAARSVERHAAL

Het is Oudejaarsdag. Moeder heeft een drukke dag 
vandaag. Ze is al vroeg opgestaan om oliebollen 
te bakken. Wout heeft beloofd om met de zusjes 
Annelie en Loeske te spelen. Ha, het wordt vast een 
fijne dag. Oliebollen en straks naar het bos! Ze zijn al 
best ver met de hut. Vandaag moet hij klaarkomen. 
Natuurlijk! Mama is druk bezig. Het ruikt al zo lekker 
in de bijkeuken. Meestal vindt Wout zichzelf te groot 
om met de zusjes te spelen. Maar vandaag niet. Ze 
bouwen samen van lego een school, een kerk en een 
supermarkt. Dan gaat de telefoon. Het is oma. “Wil je 
mama, roepen, Wout? Ik ben ziek,” klinkt het zacht. 
Mama praat een poosje met haar. “Och wat naar!,” 
zegt ze telkens. 
Ze legt de telefoon weg en zucht. “Oma is ziek, wat 
naar. Ik kan echt niet naar haar toe nu het vakantie 
is. Maar wacht, ik weet iets. Wout, wil jij bij oma om 
een hoekje kijken? Ik zal vragen of ze nog iets nodig 
heeft, dan kun jij meteen langs de supermarkt. Ja, dat 
lijkt me een goed plan. Fijn, om zo’n grote zoon te 
hebben!” “Niks aan,” bromt Wout. “Ik zou toch naar het 
bos gaan met Harm en Teun? We zijn bijna klaar met 
de hut.” “Dan ga je toch iets later?” zegt mama. “Wees 
blij dat je nog een oma hebt.” “De jongens gaan om 
tien uur,” bromt Wout weer. Hij stampt opeens met 
zijn voet op de grond. “Bah, ik moet ook altijd helpen. 
Ik heb al een poos met de zusjes gespeeld!” “Rustig 
maar,” zegt mama. “Ik ben bijna klaar met oliebollen 
bakken.” Ze doet net of ze Wouts boze gezicht niet 
ziet. Na een kwartier zijn de oliebollen klaar. Mama 
maakt twee zakjes klaar. Een voor oma en een voor 
de jongens in het bos. 
Nu kijkt Wout weer iets vrolijker. Ha, oliebollen! Eerst 
maar boodschappen doen. Hij spurt er vandoor.

Oma’s psalm
Fluitend fietst Wout door het dorp. 

Nu hij acht is geworden, mag hij 

overal in het dorp zelf naar toe 

fietsen. Eerst maar naar Harm, 

zijn vriend. Harm komt juist naar 

buiten. “Ha Wout, ik heb een leuk 

plan gemaakt. Zullen we een hut 

bouwen in de vakantie? Er zijn vast 

veel takken in het bos nu het heeft 

gestormd. Onze Teun zegt dat het 

te moeilijk is voor ons. Daarom 

helpt hij ook mee.” Teun? Wout 

houdt niet van hem. Teun zit al in 

groep acht. Teun plaagt hem soms 

omdat hij zo klein is. Pas riep hij: 

“Zeg ukkie Wout, ben je nog stout?” 

Maar Wout laat niet merken wat hij 

denkt. “Lijkt me tof,” zegt hij stoer. 

En de volgende dag zijn de jongens 

om tien uur al in het bos om grote 

takken te zoeken. Leuk om samen 

een hut te bouwen!36



Een halfje 
brood, een 
pak melk 
en sinaasap-
pels. Klaar! Alles 
voor zieke oma. 
De boodschappentas 
wiebelt gevaarlijk aan 
het stuur. Nog een straat, 
nog een hoek. Daar is oma’s huis. 
Wout zet zijn fiets op slot en wipt het hekje 
door. Hij pakt de sleutel van oma’s deur achter 
de rits van zijn jaszak en maakt de voordeur open. 
Toch wel stoer om zelf de sleutel te bewaren. Op 
zijn tenen gaat hij de trap op. Dan tikt hij op oma’ 
s slaapkamerdeur. O, wat lijkt oma klein en oud in 
bed. “Oma, hier ben ik. Ik heb brood en melk en 
sinaasappels. En ook oliebollen.” “Wout! Wat een 
verrassing jongen. Zet de melk maar in de koelkast. 
En oliebollen. Wat lief van mama. Die bewaar ik nog 
even…” Oma’s stem klinkt zacht. Wout doet wat oma 
zegt. “Nu ga ik weer oma. Mama komt vanavond. Ze 
moet bij de zusjes blijven.” “Ga je alweer? Wat jam-
mer.” Oma zucht. “Jij bent al zo groot. Wout. Zou je 
een psalm voor me willen lezen? Psalm 90. Die hoort 
bij het Oudejaar.” Wout pakt oma’s bijbeltje en leest 
Psalm 90. Hij zucht ook. Wat een lange psalm! Dan 
geeft hij oma vlug een kus op haar zachte rimpel-
wang. “Dag oma!” De voordeur gaat weer op slot en 
de sleutel gaat weer netjes in Wouts zak met de rits.
Nu gauw naar het bos! Maar de woorden van de 
psalm gaan mee: leer ons alzo onze dagen tellen… 
dagen tellen… dagen tellen… daar wil Wout nu niet 
aan denken, ook al is het Oudejaarsdag. Hij fietst het 
bospad op. Daar zijn de jongens al. Ze zijn druk bezig 
met het dak van de hut. Best moeilijk.
“Ha uk. Je hebt geluk,” zegt 
Teun. “Kijk, we zijn bijna 
klaar. Waar bleef je 
toch?” Wout kijkt boos. 
“Pas op Teun. Anders 
krijg je een dreun. Ik 
moest boodschappen 
doen voor mijn zieke 

oma. En kijk, mijn 
moeder gaf olie-
bollen mee.” Teun 
krijgt een kleur. 
“Boodschappen 

voor doen je zieke 
oma? Dat vind ik tof. 

En lekkere oliebollen 
zeg.” Hij steekt zijn duim 

op en plaagt niet meer. Even 
later zitten de jongens op een 

boomstronk en smullen van de oliebol-
len. Eindelijk is de hut klaar. Teun heeft 

een rode zakdoek bij zich. Hij knoopt hem op 
een stokje en zet hem als een vlag bovenop de hut. 
Prachtig! Nu vlug naar huis. Want Oudejaarsdag is 
belangrijk. Straks luiden de kerkklokken!
 
Maar wat is dat? Papa staat bij de deur. Hij kijkt niet 
blij. Hij pakt Wouts hand. “Kom mee Wout, ik moet 
iets vertellen over oma. Mama ging naar haar toe. 
Maar het was niet goed met haar. Ze moest naar het 
ziekenhuis.”
Wat is alles anders opeens! Tranen prikken achter 
Wouts ogen. Hij zou nog wel duizend keer bood-
schappen willen doen voor oma. En ook nog wel 
duizend keer een psalm willen lezen. Maar nu… 
zal oma nog wel ooit thuiskomen? Samen zitten 
ze aan tafel. Iedereen is stil. Niemand heeft trek 
in oliebollen. “Laten we bidden voor oma,” zegt 
papa. “En samen Psalm 90 lezen, want die hoort bij 
Oudejaarsdag.” “Oma’s psalm,” zegt Wout zacht. En 
dan vertelt hij alles. 

Door M.H. Karels-Meeuse
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Op 14 november 
1990 werd een oud 
schoolgebouw aan de 
Kerklaan aangekocht 
door de Hervormde 
gemeente van 
Staphorst.

Op kosten van de 
Hervormde Gemeente 
van Staphorst wordt 
dit oude school-
gebouw grondig 
verbouwd, om het 
gebouw geschikt te 
maken als dagverblijf 
voor gehandicapten.

Vanaf augustus 1991 
huurt Adullam dit 
gebouw van de 
Hervormde Gemeente 
van Staphorst voor 
een symbolisch 
bedrag van één 
gulden per jaar!

In 1993 wordt er, 
geheel door vrijwil-
ligers, een nieuwe 
activiteitenschuur 
gebouwd, die in janu-
ari 1994 in gebruik 
wordt genomen.

Op 4 maart 1995 
vindt de officiële ope-
ning van het kinder-
dagverblijf plaats, dat 
wordt ondergebracht 
in het bestaande Dag-
activiteitencentrum 
van Horstheim. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

De geschiedenis van Horstheim    en bijbehorende dependances
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25 JAAR HORSTHEIM

Dankbaar voor 25 jaar Horstheim
Jongstleden 31 augustus was het 25 jaar geleden dat Adullam haar deuren opende in Staphorst. 
Bij dit bijzondere en heuglijke feit is op diverse manieren stilgestaan. Zo zijn er een truckersrit en 
herdenkingsdienst gehouden, een bijeenkomst met alle betrokken vrijwilligers en een officiële 
bijeenkomst met de deelnemers en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Op deze pagina’s 
krijgt u een indruk van de verschillende bijeenkomsten.

Truckersrit 
Op een zonnige zaterdag, 3 september jl., is voor de deelnemers de lang verwachtte truckerrit aangebroken. De rit voert al 
toeterend door Staphorst, Punthorst, IJhorst en Rouveen. 

 

Herdenkingsdienst 
Op woensdagavond 7 september jl. vond er een herdenkingsdienst plaats in de Hersteld Hervormde Kerk van Staphorst. Tijdens 
deze goed bezochte kerkdienst gaat ds. D. Heemskerk voor. De dominee neemt ons in gedachten mee hoe wonderlijk de Heere 
Naomi en Ruth geleid heeft uit het land van de Moabieten. Ook werd ons ernstig voorgehouden dat er maar twee wegen zijn: 
voor de brede weg koos Orpa, maar Ruth mocht uit genade kiezen voor de smalle weg. Aan het einde van de dienst werden de 
deelnemers door de gemeente toegezongen. 



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

In 1997 breidt 
Horstheim nog verder 
uit met een aanbouw. 
Dankzij deze uitbrei-
ding heeft Horstheim 
nu de mogelijkheid 
een derde DVO-groep 
(Dagverblijf voor 
ouderen) te starten.

In 2003 wordt zorg-
boerderij Druivenstein 
geopend, als depen-
dance van Horstheim. 
Vanwege ruimtege-
brek wordt hier 5 jaar 
later een werkschuur 
bij gebouwd 'de 
Oogsthof'.

In 2006 opent Prinses 
Annette de ver-
nieuwde Kinderboer-
derij Samenzó. 

In 2012 wordt 
kringloopwinkel De 
Horstenaar geopend.

In 2015 wordt de 
Eliëzerhof in Nun-
speet onderdeel van 
Horstheim.

De geschiedenis van Horstheim    en bijbehorende dependances
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Tekst: Gerrit Boeser   Foto’s: Geert Kleis, Jan Bisschop, Hendrik Compagner

Vrijwilligersmiddag 
Samen met de deelnemers hebben we een gezellige middag gehad met alle betrokken vrijwilligers in de Vijverhoeve. Een blijk 
van waardering voor alle vrijwillige inzet! 

Officiële bijeenkomst vrijdag 9 september jl.
Deze vrijdag stond in het teken van de officiële herdenking in De leerkamer. Na diverse toespraken werden vier jubilerende 
deelnemers in het zonnetje gezet: Harm Veldman, Jetty Engeltjes, Corrie Kemp en Ineke Bart zijn al 25 jaar op Horstheim. Ook 
medewerker Hendrikje Timmerman-Troost vierde haar 25-jarig jubileum. Vervolgens werden diverse cadeaus overhandigd en 
was er tijdens de receptie nog volop gelegenheid voor ontmoeting. 
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In de lensTekst: redactie

Aan het werk! 
1

5

1   Peter Klein 
(Veldheim) zorgt 
ervoor dat het er 
keurig uitziet op 
en om het terrein!

3   Richard Rodenburg en  4   Hans de Leede 
(Wilgenheim) zijn actief in de werkplaats! 
Richard is de handgrepen aan het aftekenen 
zodat ze uitgezaagd kunnen worden. Hans 
de Leede schuurt de handgrepen op de 
schuurband. Zo wordt inzichtelijk dat de 

productie in de werkplaats door meerdere 
deelnemers geleverd wordt. Iedere deelne-
mer heeft een aandeel in het realiseren van, 
in dit geval ‘het veilingkistje’.  Deze kistjes 
levert de werkplaats van Wilgenheim, op 
bestelling, aan bedrijven uit de omgeving.

6   Christaan Werfhorst 
(Horstheim) helpt 
graag mee met bakken 
en leest vooraf goed 
op de verpakking of de 
juiste ingrediënten er 
wel in zitten!

7   Helga 
Heikoop 

(Maasheim) 
is in de 

werkplaats 
druk bezig om 

een computer te 
demonteren.

5  Laura Balkenende 
(Horstheim) bakt zelfstan-
dig een cake en geniet 
hier zichtbaar van!

2   Gerrit-Jan 
van de Burgt 
(Veldheim) aan 
het slopen van 
oud ijzer!

6

7

2
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Hallo jongens en meisjes,

Puzzel je met ons mee? De letters van de winterwoorden zijn door elkaar gehutseld. 
Kun jij de letters in de goede volgorde zetten, zodat er een woord uitkomt dat met de 
winter te maken heeft? Om je te helpen zijn er al een aantal letters ingevuld. Als je de 
woorden goed invult, lees je onder de pijl van boven naar beneden de oplossing. 
Stuur de ingevulde puzzel met oplossing in voor D.V. 21 januari 2017 naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Fleur van de Meijden 

uit Ouddorp (3 jaar)

Margaretha Hak 

uit Nederhemert (7 jaar)

Wilbert Breugem 

uit Gouda (10 jaar)

Van harte gefeliciteerd!

Wat lees je van boven naar beneden onder de pijl? Hieronder kun je oplossing opschrijven.

1. w e s n o e p p u

2. z e v e r i n

3. i o d n e o

4. n a c h t a s s e

5. j e w a n t r i s 

6. a f b i e r u r

7. s c h a n d e n h o

8. l g e h a

9. a s l j  a

10. i j n a b s a

11. s t o p t a m p

12. h a k c e l

13. r v t s o

14. u k o d

15. d l g a

16. r i w n e t

17. i a n j a u r

b

t

c

c

v

i

u

u

r

t

l

e

e

e

o

j

s

s p

a

i

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Het brood in zijn trommel is niet lekker 
meer. Er zit maar zo weinig stroop op 
dat je het niet eens proeft. Het is heel 
droog. De laatste hap die hij genomen 
heeft duurde wel vijf streepjes op de 
klok, met de lange wijzer. Vijf minuten. 
“Neem weer een hapje, Leen,” zegt de 
juf vriendelijk. “Jongens van zes jaar 
kunnen best een hele boterham op.” 
“Veel te droog,” fluistert Leendert. Als de 
juf nou even weggaat, dan kan hij het 
misschien verstoppen, of weggooien. 
Opeens krijgt hij een idee. Hij steekt 
zijn vinger op. “Ja?” “Mag ik even naar 
de wc?” De juf kijkt zuinig. “We hebben 
afgesproken dat je eerst je brood opeet 
en dan pas van je plek mag.” “Maar er 
zat heel veel drinken in mijn fles.” “Is je 
fles nu leeg?” “Ja.” “Tja,” zegt de juf, “dan 
had je beter wat kunnen bewaren, om 
je droge brood mee weg te slikken. 
Snel naar de wc nu en dan vlug je 
brood opeten en naar buiten.” Leendert 
knikt. Zijn hand gaat voorzichtig naar 
zijn trommel. Hij pakt de boterham en 
houdt hem voor zijn buik. Dan draait hij 

zich vlug om en loopt naar de deur van 
de klas. Even voelt hij kippenvel, want 
de juf zegt nog iets. “Een beetje gauw, 
hè?” Hij knikt zonder om te kijken, gaat 
de wc in en kijkt naar de bak die daar 
staat. Bijna helemaal vol met doekjes. 
Heel veel papier is niet eens nat. Nu 
moet het gebeuren. Hij duwt met zijn 
hand de doekjes opzij en laat de halve 
boterham naar beneden vallen. Als hij 
zijn arm omhoog trekt zakt het papier 
weer in. Dan gaat hij op de wc zitten. 
Hé, de kalender staat 
op november. En het 
is al december, al een 
heel poosje trouwens, 
want hij is op 15 
december jarig, over 
twee nachtjes.
In november zijn zo 
te zien vier kinderen 
jarig. Op de foto 
bovenaan staat een 
grote waterput. Een 
meisje met twee 
kroesvlechtjes zit op 
de rand en houdt een 
geit aan een touw 
vast. Leendert steekt 
zijn hand uit naar de 
kalender en pakt hem beet. Dan wipt 
hij hem van het spijkertje. Met duim 
en wijsvinger slaat hij de bladzijde om. 
Gelijk ziet hij zijn naam. 15 december - 
Leendert. Dan valt zijn oog op de foto. 
Een jongetje met grote bruine ogen 
houdt een leeg bord omhoog. Hij kijkt 
Leendert aan. Hij draagt een lichtroze 
bloes zonder knoopjes, die openhangt, 
zodat je zijn bruine buik ziet. Leendert 
staart naar het jongetje. Het jongetje 
staart terug. “Wil je mijn bord vol 

maken? Wil je iets op mijn bord leggen? 
Het hoeft niet veel te zijn,” lijkt hij te 
zeggen. “Een klein beetje is al goed. Een 
half sneetje.”
Leendert kan zijn ogen er niet vanaf 
houden. Er is iets vreemds. Het is net of 
het jochie op de foto heel, heel lang-
zaam begint te glimlachen. En alsof het 
bord dat hij in zijn hand houdt steeds 
groter wordt. Een heel groot leeg bord. 
Lieve, grappige bruine ogen. Een bruine 
buik met ribbeltjes.

Leendert hangt de kalender op en 
vergeet door te trekken. Hij wast zijn 
handen en dan gaat zijn arm vanzelf 
de bak in. Helemaal tot onderin. Daar 
voelt hij zijn brood. Voorzichtig trekt hij 
de halve boterham omhoog. Hij neemt 
een grote hap, en proeft de stroop. 
De juf kijkt op. “Goed zo!” zegt ze. “Zie 
je dat het nog best smaakt? Gewoon 
even volhouden. Flink zijn.” Ja, denkt 
Leendert, sommige jongens moet echt 
wel héél flink zijn.

Tekst: Maarten Brand VERHAAL

Leendert zit in de klas. 
Het is half één, alle kin-
deren zijn naar buiten. 
In zijn broodtrommel 
ligt een halve boterham. 
Die gaat hij niet opeten. 
Nooit. De juf kijkt tel-
kens heel even naar 
hem. Daarna zet ze weer 
een krul of een streepje 
in een schrift.

De kalender
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Thuis was er geen ruimte om een 
verkooppunt te beginnen, zodoende is 
het Adullam-winkeltje begonnen in een 
leegstaand nostalgisch kruidenierswin-
keltje. De eerste verkoop vond plaats 
in februari 1987. Na diverse locaties en 
verhuizingen is de winkel vanaf april 
2015 gevestigd in de pastorie van de 
OGGiN te Werkendam. Met verwonde-
ring vertelt mevrouw Smitsman: “Elke 
keer werd er weer in voorzien, ook dat 

de ruimte steeds gratis ter beschikking 
werd gesteld. Vele handen hebben het 
gemaakt tot wat het nu is.”

Huidige winkel
Het winkeltje is echt een begrip in 
Werkendam en van jong tot oud komt 
hier voor ondergoed of een cadeautje. 
“We zorgen er voor dat de prijzen niet 
hoger zijn als in andere winkels, als het 
kan liever iets lager. Ik hoor wel eens 

Adullam winkel 
in Werkendam “Hier, dit is wel wat voor 

jou!” Jennie de Heer, 

een goede bekende van 

mevrouw Smitsman, 

wijst op een artikel 

in een van de eerste 

contactbladen van 

Adullam. Het betreft een 

oproep om lingerie te 

verkopen, en zo geld in 

te zamelen voor Adullam. 

Het duurde even voordat 

mevrouw Smitsman 

overtuigd was, maar 

schoonzus Judy gaf de 

doorslag, zij kwam met 

het voorstel om het 

samen te gaan doen. 

Inmiddels is ze al bijna 

dertig jaar actief. “Ik voel 

me niet bekwaam, maar 

ervaar dat ik geholpen 

wordt en kracht en 

wijsheid krijg om dit 

werk te mogen doen.” 

• Voor de winkel, v.l.n.r.: mevrouw W. Smitsman, de heer en mevrouw Vreeken. 
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‘Zo, dat is goedkoop!’, zegt mevrouw 
Vreeken.” Zij is winkel-vrijwilliger en 
vervolgd: “Er zijn totaal elf vrijwilligers 
die bij toerbeurt de winkel bemannen. 
Gelukkig zijn er ook jongere dames die 
meehelpen.” Mevrouw Smitsman zorgt 
zelf voor de inkoop: ”In de loop van de 
jaren is het makkelijker geworden om 
kleine series in te kopen, zodat we een 
steeds ruimer assortiment in onder- en 
nachtgoed aanbieden.”

Comité Werkendam
Vanuit Adullam kwam het advies om 
naast de winkel een comité op te 
richten. Door een grote verkoping te 
organiseren zou Adullam meer bekend-
heid krijgen. Mevrouw Smitsman en 
haar man zijn sinds het begin betrokken 
in het comité. De huidige voorzitter, de 
heer Vreeken, leest voor uit de notulen 
van de eerste comitévergadering, 29 
januari 1987: “Het comité besluit om 

een zevental activiteiten te ontplooien 
om meer opbrengsten te realiseren. 
Ook wordt besloten op welke wijze 
de publiciteit zal plaatsvinden.” De 
laatste jaren vindt de verkoping plaats 
op het schoolplein van de Ds. Joh. 
Groenewegenschool. Deze school is 
dichtbij het centrum. Vreeken beschrijft 
de sfeer: “Het is altijd een gezellige ver-
koping. Het werkt samenbindend, er is 
saamhorigheid, ook tussen mensen van 
verschillende kerken.” Voor de kinderen 
zijn diverse activiteiten georganiseerd, 
zoals: legerauto rijden, blikken omwer-
pen en knutselen. Bij de invulling van de 
grofweg 50 kramen wordt het comité 
goed geholpen door vrijwilligers. 
“Volgend jaar bestaat het comité 30 jaar, 
bij leven en welzijn,” vertelt Vreeken. “Na 
de huidige verkoping van september 
gaan we nadenken of we nog speciale 
aanbiedingen gaan doen.”

U kunt bij ons terecht voor 
lingerie, nachtkleding, textiel, 
baby-artikelen, boeken, 
kaarten, speelgoed, Adullam-
snoep en meer.
De openingstijden zijn op 
woensdag van 13.30 tot 16.00 
uur en op vrijdag van 19.00 
tot 21.00 uur, of na telefonisch 
overleg. Bel naar mw. W.J. 
Smitsman T 0183 50 39 22. Het 
adres is: van Tienhoven van de 
Bogaardstraat 3, Werkendam. 
Zie ook www.adullamzorg.nl/
comitewerkendam.

U bent 
van harte 
welkom! 

Mevrouw Smitsman verhaalt over de diefstal, 
nu zestien jaar geleden. De winkel bevond zich 
toen in de voormalige bloemenwinkel van familie 
Klepper: “Het was op een woensdagmorgen dat 
ik even langs de winkel ging om de kachel aan 
te doen voor de middag. Toen ik de sleutel in het 
slot wou steken dacht ik: wat is hier gebeurd…? 
Het slot is kapot…! Toen kwam ik in de winkel. 
Verbaasd en met grote schrik kijk ik rond. Alles 
weg...! Alleen wat babyspullen en wat andere 
dingen zijn achtergebleven. Al het ondergoed, 
pyjama’s, nachthemden en de voorraad; bijna 
alles is weg. Ik dacht er toen echt over om ermee 
te stoppen, zo’n lege winkel, niets om te verko-
pen: een triest gebeuren.” Mevrouw Smitsman 
ervaarde dit als een bewust moment om stilgezet 
te worden, maar ook dat er niets bij geval gebeurt. 

Hierna kwamen er bemoedigingen. “Dezelfde 
middag kwam ik iemand tegen die vraagt: ‘Wat 
is er toch aan de hand?’ Ja, bijna alles is weg! Die 
mevrouw pakt haar portemonnee, geeft vijftig 
gulden en zegt: ‘Er niet mee stoppen hoor, hier 
heb je alvast wat om weer mee te beginnen!’ We 
hebben Adullam geïnformeerd dat er in dit jaar 
geen afdracht zou kunnen plaatsvinden. Maar wat 
gebeurde er? Vanwege de inbraak in het winkeltje 
hebben verschillende kerken gecollecteerd, lag er 
een envelop met geld in de brievenbus en kwa-
men anderen het aan ons overhandigen. Ik heb 
hier zo de goedheid van de Heere in gezien, Die de 
harten neigde, dat ik er niet mee durfde te stop-
pen en toch door moest gaan. Er kwamen zelfs 
meer klanten door de inbraak zodat er toch nog 
geld afgedragen kon worden aan Adullam.”

Winkel leeg… 

Tekst: Jan van Velthuizen    Foto: comité Werkendam
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Mooie verkoping in Barneveld

Ruim dertig jaar terug is Adullam 
ontstaan vanuit de achterban. Er was 
nood om kinderen en volwassenen 
met een beperking zorg en begelei-
ding te bieden op de grondslag van 
de Bijbel en de belijdenisgeschrif-
ten. Hiertoe werden onder andere 
donateurs geworven. Nu, terwijl 
we bijna in 2017 zijn, hebben we 
de trouwe hulp van donateurs nog 
steeds nodig. 

Een woord van dank aan alle donateurs 
die Adullam, vaak al vele jaren, steunen 
met hun donatie en een vrijwillige 
gift. Dankzij deze stabiele en continue 
ondersteuning maakt u het mooie en 
verantwoordelijke werk van Adullam 
mogelijk. Toch merken we dat er ieder 
jaar donateurs zijn die zich afmelden. 
Veelal vanwege ouderdom of verhui-
zing naar een verzorgingshuis. Om de 
ondersteuning voor onze medemens 
met een beperking te behouden is 
het nodig om nieuwe donateurs te 
werven. Hiervoor vraag ik uw hulp. Juist 
vanuit uw betrokkenheid kent u vast 
wel iemand die Adullam een warm 
hart toedraagt en nog geen donateur 
is. Donateur zijn van Adullam betekent 
waardenvolle zorg mogelijk maken. 
Door dit contactblad blijft u betrokken 
bij het werk van Adullam. Kijk in uw 
omgeving en vul de 
wervingskaart in! 

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

Wordt    
   donateur!

Zaterdag 10 september jl. vond de 
jaarlijkse verkoping te Barneveld plaats 
in en om het Van Lodenstein College. 
Aan het einde van de morgen was er 
een educatieve roofvogeldemonstratie 
die door velen werd bezocht. Ook 
konden kinderen een ritje maken met 
een mooie Volvo-truck! Verder was het 
mogelijk om auto’s en zelfs tractoren 
te laten wassen. Daarnaast was er 
natuurlijk een ruim assortiment pro-
ducten aanwezig, van boodschappen 

tot (kinder)fietsen. Als comité kunnen 
we terugzien op een mooie, gezellige 
maar ook zonnige verkoopdag. De 
verkoping heeft ongeveer € 10.000 
inclusief sponsorgeld opgebracht. Dit 
mooie bedrag zal ten goede komen 
aan de speeltoestellen van het nieuwe 
kinderdagcentrum (KDC) in Barneveld. 
Iedereen die hieraan op welke wijze 
dan ook heeft meegewerkt, zeggen wij 
hartelijk dank! 
Comité Barneveld.

Impressie verkoping Staphorst
Comité Staphorst schrijft: “Op zaterdag 
17 september jl. ging om tien uur de 
verkoopdag voor Adullam in Staphorst 
van start. De hele dag was het een 
drukte van belang op de Kerklaan, waar 
deze verkoping gehouden werd. Van 
broodje gezond tot kippenboutjes. Je 
hoefde niet naar huis om te lunchen, 
dat kon prima bij diverse tentjes. De 
zakken met aardappels vlogen als 
warme broodjes over de toonbank. 
De broodjes knakworst vonden ook 
gretig aftrek. En alles voor het goede 
doel. De jeugdbrandweer was reuze 
in trek bij de kinderen. Met een echte 
brandweerspuit moest men de ramen 
en deuren van een huisje proberen te 
raken. Als dat lukte viel er een klepje 
om en als ze allemaal om lagen was je 

klaar. Een jongeman, gehuld in brand-
weerpak, zorgde ervoor dat alle klepjes 
weer rechtop werden gezet. Bij de kassa 
stond een minifile. En natuurlijk was er 
nog veel meer...”46
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Bloembollenverkoop
Deze verkooptafel staat bij De Boer in Staphorst. 
De bloembollen zijn ingepakt door de deelne-
mers van Horstheim en worden op deze manier 
actief verkocht. 

Heeft u al bloembollen gekocht? Kijk anders op: 

www.adullamzorg.nl/bloembollenactie

Ook dit jaar bieden diverse comités oliebollen, appelbeignets 
of andere producten aan. Hieronder een totaaloverzicht in welke plaats u 

terecht kunt voor uw eindejaarsbestelling:

Als u uw bestelling per e-mail doorgeeft, vul dan als onderwerp ‘oliebol’ in en vermeld altijd uw telefoonnummer 
en waar u uw bestelling wilt afhalen. Kunt u uw bestelling niet ophalen, informeer naar de mogelijkheden om de 

bestelling te laten bezorgen. 

Oliebollenactie 2016
Plaats Comité Contactpersoon Bestellen vóór D.V. Afhalen op D.V. 

Doornspijk,
Oosterwolde,
Elburg

Doornspijk Fam. Akster, T 0525 68 57 51  
06 27 58 06 59, 06 25 51 66 11 
b.akster@solcon.nl

donderdag  
29 december  
12.00 uur

vrijdag 30 of zaterdag 
31 december (diverse 
plaatsen)

Ede en omstreken Ede Erik Verhoeks 
erikverhoeks@solcon.nl

zaterdag  
24 december

zaterdag 31 december

Uddel, Garderen, 
Ermelo, Putten,
Kootwijkerbroek,
Voorthuizen

Garderen Fam. Van Driel 
T 0341 45 35 48 
famgbvdriel@live.nl

vrijdag  
30 december  
12.00 uur

zaterdag 31 december 
(diverse plaatsen)

Gouda en omstreken
Stolwijk 

Gouda Rianne de Wit 
T 0182 78 16 35, 06 37 23 50 42 
adullamgouda@gmail.com

zaterdag  
24 december

vrijdag 30 december 
(Stolwijk of Gouda)

Hendrik-Ido-
Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht Fam. De Waard,  T 078 681 2011 
ariedewaard@kliksafe.nl

dinsdag  
20 december

vrijdag 30 december 
(van 10.00 tot 12.00 uur)

Puttershoek en 
omstreken

Puttershoek Fam. Den Breejen, T 0186 62 55 74
of via het bestelformulier op  
www.opendagwaardheim.nl 

donderdag  
29 december

vrijdag 30 december 
(tijdens winterfair op 
Maasheim/Waardheim)

Werkendam en 
omstreken

Werkendam Fam. J. Vreeken, T 0183 50 44 21 
of Fam. C. Smitsman,  
T 0183 50 39 22

vrijdag  
30 december  
18.00 uur

zaterdag 31 december 
na 10.00 uur (evt. bezor-
gen in Werkendam)
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Giftenverantwoording 3e kwartaal 2016

Kerkelijke gemeenten
Achterberg (OGGiN) €10; Alblasserdam (GG) €1.250; 
Alphen aan den Rijn (OGGiN) €367,15; Amersfoort 
(OGGiN) €101,50; Barneveld (OGGiN) €3.339,25; 
Barneveld (HHG) €870,60; Bergambacht (OGGiN) 
€639,90; Breukelen (HHG) €230,25; Capelle a/d IJssel 
(OGGiN) €338,55; Dinteloord (GGiNbv) €375,35; Doorn 
(OGGiN) €65,60 + €102,45 + €203,20 + €234,84 + €51,90 
+ €73,90; Doornspijk-Nunspeet (HHG) €905,25; Ede 
(OGGiN) €836,60; Ede (OGG) €4.344,40; Genemuiden 
(HHG) €1.969; Gouda-Stationsplein (GGiN) €20; Grafhorst 
(OGGiN) €300; 's-Gravendeel (OGGiN) €670,55 + 
€500; 's-Gravendeel (OGGiN), sponsoring nieuwbouw 
Zuiderheim €2.000; Harskamp (HHG) €211,95; Kerkwijk 
e.o. (HHG) €250; Kinderdijk (OGGiN) €849,05; Klundert 
(OGGiN) €362; Krimpen a/d IJssel (OGGiN) €1.000; 
Lekkerkerk (Ned. Herv. Geref. Evang.) €100; Lienden 
(OGGiN) €161,85; Lisse (OGGiN) €1.191,40; Middelburg 
(GGiN) €250; Nieuw-Beijerland (OGGiN) €557,50; 
Nieuwleusen (HHG) €7 + €1.103,20; Oosterland (OGGiN), 
sponsoring nieuwbouw Zuiderheim €1.500; Ouddorp 
(HHG) €45 + €4.335,35 + €3.560; Oud-Beijerland (OGGiN) 
€181,95; Oud-Beijerland (HHG), sponsoring nieuwbouw 
Zuiderheim €100; Puttershoek (OGGiN) €875; Puttershoek 
(OGGiN), sponsoring nieuwbouw Zuiderheim €475; 
Rhenen (OGGiN) €363,38; Rijssen (OGGiN) €50; 
Scheveningen (OGGiN) €134,90 + €223; Sirjansland (HHG) 
€493,10; St Philipsland (OGGiN) €1.000; Tholen (Herv.) 
€95; Vlaardingen (GGiN) €275; Waddinxveen (OGGiN) 
€91,50 + €91 + €69; Westerhaar (HHG) €100.

Particulieren
€10 AB; FV; AB; HdG; FV; AB; JvL; FV; SvdE; €12 WB;  
€12,50 DK; €15 SdB; EvdE; €20 WvD; AL;  €25 TR; JT; DG; 
HB; GS; GS; EM; TR; BJvB; GS; GG; MV; €45,38 CB; CB; CB;  
€50 GW; AR; JK; BP; WD; AP; €100 CB; RvD; RL; WvD; CB; 
HV; WvdH; G; GW; €125 TvW; TvW; TvW; €150 JT; JdF;  
€179,78 EdB; €200 DR; DR; GB; DR; €250 F; €300 DvH; 
€400 EvdH; €500 AdJ; JS; €1.000 AV.

Bedrijven en overige instellingen
Alpha Holland gift, pluimen €107,60; Commerce BV 
€10.000; Stichting Breunesse van Ginkel €1.600.

Legaten en nalatenschappen
HC-K te B €397; JvdP te K. €50.613,59; WB te U 
€17.580,61.

Busjes
Werkendam €343,85; Veenendaal mw. Groen-van Erkel 
€48,70.

Lingerie
's-Gravenpolder €1.000; Wijk en Aalburg €1.000; 
Werkendam €3.000.

Verkopingen comités
Ermelo €4.048,54; 's-Gravenpolder €3.572,20; 
Waardheim open dag en winterfair €43.000; 
Werkendam €15.000; Woudenberg €5.500;.

Diversen
Groenekan, kaartverkoop mw. G. van Asselt €32,50; 
Rhenen, oud ijzer H. Silfhout €500; Stavenisse, P. de 
Vos, oud papier €400; Van Lodenstein Amersfoort 
€32.000; kaartverkoop mw. C.J. Pons-Schinkelshoek 
€50; H. Coster en C. Mussche, opbrengst cd €1.141,55; 
Annigje Bloed, kaartverkoop €150; C. van Oort, 
zelfgemaakte kaarten €125; Lienden, mw T. Smit, 
winkeltje €500; Leerbroek, fotoshoot €75; K. Joppe 
kaartverkoop €50; Lodenstein actie Havo 3, Annelize 
- Klarianne - Celine €164,10; G. Mulder, verkoop 
tweedehandsboeken €50; Van Lodenstein College, 
sponsorgeld €175; J.H. van Dam, postzegelverkoop 
€41,75; Jacobus Fruytier Scholen €8.000; Nieuwleusen, 
vrouwenvereniging Ruth €2.750; A. Schipper, giften 
50-jarig huwelijk €1.001; Waarder, T. Hogendoorn, 
boekenverkoop €1.500; Comité Staphorst €5.000; 
Comité Urk €10.000; Nieuwe Tonge, verkoop Remo-
kleding €250; Rijssen, AH statiegeldactie €304,80; 
Rijssen, fietstocht en gift Fruytierschool €404,45; 
Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst, fietstocht €600; J.M. 
Walpot-Quist, zelfgemaakte kaarten €52; Staphorst, 
fietstocht €1.300; giften via incasso  €20; website-
giften €850.

€ 1.250.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                   € 0 -

1e t/m 3e 
kwartaal 2016:  

€ 784.987  

Doelstelling 2016

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

3e kwartaal 
2015

3e kwartaal 
2016

1e t/m 3e 
kwartaal 2015

1e t/m 3e 
kwartaal 2016

Donatiefonds - donaties € 3.370 € 3.640 € 67.759 € 67.282

Donatiefonds - giften € 6.561 € 5.656 € 106.063 € 98.790

Stichting Steun Adullam € 190.449 € 202.433 € 514.598 € 618.915

Totaal fondsenwerving € 200.380 € 211.729 € 688.420 € 784.987

Nalatenschappen € 154.353 € 68.194 € 215.224 € 126.551

Totaal inkomsten € 354.733 € 279.923 € 903.644 € 911.538

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

D.V. VRIJDAG 30 DECEMBER

Comité Puttershoek; winterfair; van 
14.30 tot 19.30 uur; Maasheim (voor-
heen Waardheim) aan de Groeneweg 10, 
Puttershoek.

D.V. VRIJDAG 10 MAART 
Dameskrans Avondvlijt, verkoping; van 
15.00 tot 21.00 uur; Koster Special Gifts 
aan de  Achterbergsestraatweg 180, 
Achterberg.

D.V. ZATERDAG 11 MAART 

Comité Rijssen; voorjaarsverkoping; 
van 09.00 tot 12.30 uur; Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap aan De Stroekeld 
142, Rijssen. 
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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



Muiderheim
1. Rianne Rook uit IJsselmuiden als 

medewerker woonbegeleiding 
2. Rosalie de Weerd uit Staphorst als 

medewerker woonbegeleiding 
3. Marit Adema uit IJsselmuiden als 

medewerker woonbegeleiding
4. Jobke Siebert uit Genemuiden als 

medewerker activiteitenbegeleiding

Kroonheim
5. Brandine Floor uit Barneveld als 

medewerker woonbegeleiding
6. Marjolein Franken uit Hulshorst als 

medewerker woonbegeleiding 
7. Aline Bronkhorst uit Barneveld als 

medewerker woonbegeleiding
8. Hanneke Soetendaal uit Harskamp 

als medewerker woonbegeleiding 
9. Erma van de Pol uit Woudenberg 

als medewerker woonbegeleiding 

10. Margreth van de Pol-Roos 
uit Apeldoorn als medewerker 
activiteitenbegeleiding 

11. Petra de Ruiter uit Nunspeet als 
medewerker activiteitenbegeleiding 

Veldheim
12. Alise van Beek-Hazeleger 

uit Barneveld als medewerker 
activiteitenbegeleiding 

13. Henriët van Kampen uit 
Ederveen als medewerker 
activiteitenbegeleiding

14. Mirjam van Ravenhorst-
Waasdorp uit Scherpenzeel als 
medewerker activiteitenbegeleiding 

15. Rianne Bos uit Langbroek als 
medewerker activiteitenbegeleiding 

16. Gerrianne van Laar-Morsink 
uit Overberg als medewerker 
activiteitenbegeleiding

Beekheim
17. Joanne van Leeuwen uit Dodewaard 

als medewerker woonbegeleiding 
18. Gerrinda Kampert uit Wekerom als 

medewerker woonbegeleiding 
19. Alie Hak uit Oldebroek als 

woonbegeleider

      Maasheim
20. Aleida van Wageningen-

Groeneweg uit ’s-Gravendeel als 
zorgassistent wonen 

21. Thea Mallegrom-Groeneweg 
uit Numansdorp als zorgassistent 
wonen 

22. Herber de Jong uit Hardinxveld-
Giessendam als medewerker 
woonbegeleiding 

23. Marjolein Tanger uit Westzaan als 
medewerker woonbegeleiding 

24. Corina Butijn uit Dirksland 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
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Even buurten

1 juli jl.: Renate 
van Laar 
(Veldheim) en 
Mees Hazeleger

24 augustus jl.: 
Ineke Siebelink 

(Beekheim) en Erik 
van den Top

22 september 
jl.: Jennie 
Kloppenburg 
(Veldheim) en 
Jos Hubers

6 oktober 
jl.: Mathilda 

van de Munt 
(Beekheim) 

en Dirk 
Kampert

7 oktober jl.: 
Jolien van Boven 

(Kroonheim) en 
Gert van der Have

7 oktober jl.: 
Janneke Nobel 
(Polderheim) en 
Wouter Stroober

26 augustus jl.: Jannet 
Gelderblom 
(Maasheim/

Wilgenheim) en 
Wessel van den Berg

9 september jl.: Ingrid 
Bruggink (Muiderheim) en 
Andert Bos

26 augustus jl.: 
Annet Snoek 
(Kroonheim) en 
Jan de Kat Angelino

21 september 
jl.: Henriët 

van de Weg 
(Muiderheim) 

en Marten van 
der Wal

22 september jl.: 
Corinda Bouw 
(Kroonheim) en 
Martin Brussé 

15 september 
jl.: Esther de 

Waal (Maasheim) 
en André van 

Nieuwkoop

We zijn 
getrouwd!

24 augustus jl.: 
Marlies van Vliet 

(Veldheim) en Jan 
Meerkerk
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Tekst: Mien van Ginkel

… de maaltijd: 10(!) kilo bieten ras-
pen voor Schoonsterheim, Hennie 
Kisteman (Horstheim) draait haar 
hand er niet voor om.

… gezelligheid en lekkers: Lammert 
Flier (Beekheim) bakt poffertjes 
voor de mannen van De Karper.

… een traktatie: de groepen Polle en 
Pauwe (Muiderheim) maken, èn 
snoepen van heerlijke  padden-
stoel cupcakes. 

Anne-Lotte Rietveld maakt 
graag, wijzend naar een 
ander, het gebaar ‘varken’. 
Toen ze, met o.a. haar ouders, 
haar 12,5-jarig jubileum bij 
Waardheim vierde en deze 
speciale taart kreeg, viel ze 
bijna van haar stoel van verba-
zing. Daarna lachte ze hard en 
smulde er lekker van!

In juli jl. onderging 
Jos Schuurkamp 
(Kroonheim) een forse 
rugoperatie, gevolgd 
door intensieve reva-
lidatie. Ondersteund 
door familie en bege-
leiding, zette Jos stug 
door! Sterkte Jos!

Eke Hendriksma-van der Woude, medewerker 
woonbegeleiding Kroonheim.

Varken voor 
jubilaris

Doorzetter

25 jaar werkzaam bij 
Adullam

Zèlf    zorgen voor ...

Na bijna 15 jaar heeft Mien van Ginkel aange-
geven te stoppen met het schrijven van ‘Even 
buurten’. Welke enthousiaste vrijwilliger 
wil ervoor zorgen dat deze vrolijke pagina 
blijft bestaan? Ben je op zoek naar een leuke 
bezigheid en ben je goed in het schrijven van 
leuke korte teksten? Neem dan voor meer 
informatie contact op met Jan van Velthuizen 
via jvanvelthuizen@adullamzorg.nl!

Opro
ep

!

Fotograaf
Heb jij affiniteit met de zorg en 
weet jij de mooie momenten op 
het juiste tijdstip vast te leggen? 

Dan ben jij de fotograafvrijwilliger die wij zoeken! Neem 
voor meer informatie contact op met Jan van Velthuizen 
via jvanvelthuizen@adullamzorg.nl!
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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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Op D.V. vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 
2017 worden weer de DOEN-voor-
Adullam!-dagen gehouden. DOEN voor 
Adullam! is een grote vrijwilligersactie van 
Adullam. Het brengt vrijwillige inzet onder 
de aandacht en stimuleert iedereen om 
een dag(deel) de handen uit de mouwen te 
steken. Voor meer informatie zie 
www.adullamzorg.nl/doen.

Tijdens een informele bijeenkomst op 
26 oktober jongstleden is met cliën-
ten, ouders en personeel de nieuwe 
naam voor instelling Puttershoek 
onthuld. Uit de 59 ingediende namen 
is gekozen voor ‘Maasheim’. Maasheim is de nieuwe naam voor de huidige 
instelling Zuiderheim, Dagactiviteitencentrum Waardheim en logeerhuis De 
Mantelienge. Maasheim is een mooie frisse naam welke goed uit te spreken 
is voor de cliënten en een verwijzing heeft naar de Oude Maas, welke langs 
Puttershoek loopt. Alle inzenders hartelijk dank voor het meedenken!

We wensen alle bewoners, deelnemers, logés, 
vrijwilligers, donateurs, sponsors, mede-

werkers, bedrijven en instellingen van harte 
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 

2017 toe!

DOEN voor Adullam!

Instelling Puttershoek 
heet Maasheim

Nieuwjaarswens

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
mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht
ds. D. Heemskerk, Ouderkerk 
a/d IJssel
dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde
drs. P.H.D. van Ree, Lunteren
J. Tippe AA, Staphorst 

Raad van Bestuur:
A. Prins, Woudenberg

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

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk
T 0318 64 83 33 
(locatie Veldheim)
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 11.800
ISSN: 2213-3224

Verschijning: vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers, Ede 

Drukwerk: 
Drukkerij Van der Perk B.V., 
Groot-Ammers

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.

KORT ADULLAM-NIEUWS

Adullam is HKZ-
gecertificeerd

Zie voor meer nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws 55




