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4 13Verhuizing Maasheim Aandacht 
voor...

Rhodé Bos, Rosalie Bovenschen, 
Aline en Alerta de Heus

Inhoud Voorwoord

Verhuizen brengt 
nogal wat met 
zich mee! De 
voorbereiding, de 
rompslomp van het 
verhuizen zelf en 
het je gaan thuis 
voelen in het nieuwe 
huis. Dat geldt zeker 
voor de verhuizing 
van de bewoners 
van Zuiderheim 
naar Maasheim. De 
bewoners hebben 
niet alleen te maken 
met een nieuw 
huis, maar ook met 
het wonen op een 
nieuwe groep en met 
andere begeleiders. 
In dit blad staat een 
prachtig artikel over 
de verhuizing, bezien 
door de ogen van de 
twee bewoners Lydia 
en Helga én van pop 
Lianne…

Goed om te lezen 
dat Lydia en Helga 
het echt naar hun 
zin hebben op 
Maasheim!

A. Prins
Raad van Bestuur
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Van het 
thuisfront…

Afscheid De 
Mantelienge
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Verhuizen

De Heere onderhoud Zijn schepping en geeft mens en 
dier wat nodig is. Aller ogen wachten op Hem. De Heere 
geeft ons voor de tijd zoveel en daarboven geeft Hij ons 
voor de eeuwigheid vele genademiddelen. Christus is de 
Behouder des levens. Mogen wij er ook iets van kennen?
Wij zouden geen ogenblik meer te leven hebben als 
God de Heere ons niet onderhield in alles wat wij nodig 
hebben. Hij wil raad geven en ondersteunen in de vele 
zorgen voor het tijdelijke leven, zowel in de gezinnen als 
bijvoorbeeld bij Adullam.
Dat we de weldaden uit Zijn rechterhand zouden mogen 
ontvangen! Christus heeft voor de Kerk een recht ten eeu-
wigen leven verworven. De wereld mag mee-eten, omdat 
Christus Zijn Kerk uit de grote wereldzee van mensen 
toebrengt en zal thuisbrengen. Satan werkt in zeer veel 
verleiding, doch niemand kan hen rukken uit de hand van 
Christus, noch uit de hand Zijns Vaders. Wat is de Kerk van 
Christus gelukkig, al moet zij hier veel haar zonden en 
ellendestaat inleven!

Ziekbed
We stonden eens aan een ziekbed van een geoe-
fende christin, die werkelijk een tijd als opgetrokken is 
geweest in de hemel. Zij reageerde niet meer op vra-
gen of gesprekken over iets van het aardse. Zij sprak met 
tussenpozen alleen over de heerlijkheid des hemels. 
We hoorden haar spreken over de voorsmaken van het 
hemelleven, zoals: “Gelukkig, gelukkig, gelukkig!” Dan 
weer was het: “Door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbe-
hagen.” Dit herhaalde zij soms aanhoudend. Dan weer zij 
ze: “De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde 
Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des 
Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.”
Daarmee bedoelde zij uit te drukken het ieder te gun-
nen, hoe zalig zij zich gevoelde en hoe gelukkig zij zich 
in de liefde en vrede van haar God en Christus bevond. 
Het genoemde en andere lofspreuken herhaalde zij vele 
keren per dag en zij heeft – wat ongelooflijk is – op haar 
ziekbed wekenlang in die zalige omstandigheden mogen 
verkeren. Zij sprak voortdurend hemeltaal en verblijdde 
zich bovenmate in God en Christus door Zijn lieve Geest. 
Och, we zullen nooit vergeten wat we toen aan haar 

ziekbed hebben ervaren. Na weken is haar hemelse bele-
ving langzaam weer weggetrokken. Zij had vele dagen 
van het hemelse manna mogen eten, door Hem Die haar 
ziel liefhad.
Zij heeft nog jaren geleefd en was in alles hulpbehoevend 
geworden. Zij sprak toen hoegenaamd niet meer, omdat 
haar spraakvermogen nagenoeg was weggenomen. 
Duisternissen kwamen ook weer over haar. De Heere gaf 
in haar een bijzonder toonbeeld van hoe zij verheven was 
geweest boven al het aardse en haar betrekkingen. Zij 
liet iets na van wat zij na haar dood eeuwig zou mogen 
smaken.
Op aarde kon zij in zichzelf niet verder komen dan een 
ellendige zondaar. O, nu mag deze christin eeuwig zingen 
van Gods goedertierenheid, ja, eeuwig en altoos.

Zoek de Heere
Jong en oud, wij zijn - in het licht van de eeuwigheid - 
maar een zeer korte tijd op deze aarde. Het kan geen uit-
stel lijden om de Heere te zoeken. Onze natuurstaat zoekt 
God niet, maar tracht te smeken of God de Heilige Geest 
in uw hart wil werken om de ernst en de werkelijkheid 
van het leven te mogen zien.

Vraag of de dingen van deze wereld en al het tijdelijke 
op de tweede plaats mogen komen. Ja, dat we als een 
rechteloze smekeling zouden mogen komen tot Hem, Die 
rechtelozen door genade in Christus een recht ten leven 
geeft. De God des hemels wil gevraagd zijn van ons - nie-
tige, onwaardige schepselen. De Heere gedenke ons allen 
en zegene deze welgemeende woorden aan uw ziel.

Overdenking

Aller ogen wachten op U, en Gij 

geeft hun hun spijze te zijner tijd.

Psalm 145:15

Psalm 145:15

De zorgen des levens

Ds. G. Gerritsen, Echteld/Ochten
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De verhuizing van 
Maasheim door de ogen 
van bewoners 
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In de kamer van Helga Heikoop is het een 
gezellige drukte. Helga, haar groepsge-
noot Lydia en begeleider Maria van der 
Graaf zitten in een kringetje in de kamer. 
Speciaal voor het interview is ook pop 
Lianne, de lievelingspop van Helga, net-
jes aangekleed. Zittend op het tafelblad 
kijkt ze tevreden mee. Het onderwerp van 
gesprek? Dé verhuizing. Want die bracht 
heel wat verandering en organisatie met 
zich mee. Lydia: “Sinds oktober 2009, en 
dus ook tijdens de nieuwbouw van dit 
huis, woonden we aan de Laning, ook 
hier in Puttershoek. Dat was in een oud 
verzorgingstehuis met lange gangen en 
kleine kamers. Met de rolstoel konden 
Helga en ik, en ook anderen, niet overal 
bij. Gelukkig is dat hier wel anders.” Ze kijkt 
blij om zich heen. De nieuwe instelling 
Maasheim is groots opgezet, met brede 
gangen en ruime (woon)kamers. “Ik kan 
nu gewoon zelf naar de koelkast rijden; 
dat kon in het oude gebouw niet, hoor”, 
vertelt ze enthousiast. Helga knikt instem-
mend en vertelt trots dat ze nu zelf koffie 
kan zetten. “Het verhuizen was wel span-
nend.” Daar moet begeleider Maria hard 
om lachen: “Ja, vertel je ook waaróm je dat 

vond, Helga?” Helga glimlacht besmuikt. 
“Al onze spullen moesten in dozen, maar 
dan zat pop Lianne in het donker!” Maria 
knikt: “En wat hebben we toen gere-
geld?” Helga begint hard te lachen: “Die 
mocht bij mij op het rolstoelblad zitten, 
de hele dag. En toen gingen al mijn beren 
in de doos. Die vinden het niet erg in het 
donker.” 

Voorbereidingen en verhuismappen
Na veel voorbereidingen was het op dins-
dag 13 december jongstleden dan zover. 
Alle bewoners van Maasheim kregen een 
verhuismap met foto’s, plattegronden en 
uitleg. De map van Helga is nergens meer 
te vinden. Maria zoekt in de verhuisdoos, 
in haar nieuwe dressoir en in de keu-
ken. “Die hebben we nu toch niet meer 
nodig?”, vraagt Helga zich af. Lydia knikt: 
“Inderdaad, hij was wel erg handig voor de 
verhuizing. We konden er precies in zien 
waar onze kamers kwamen, wie er in de 
groep bij je kwam en welke begeleiders er 
op de groep kwamen. Doordat er nu meer 
ruimte is, zijn er namelijk ook meer groe-
pen gekomen en dus meer begeleiders. 
Dat geeft wel rust, hoor.” Ze vertelt over 

Net voor de Kerstdagen betrokken Lydia Floor 
(40) en Helga Heikoop (40) hun nieuwe kamers 
in Maasheim te Puttershoek. Even wennen was 
het wel, maar niet lang want: “Pop Lianne en 
mijn verzameling boeken mochten gewoon 
mee!” Een verhuizing, bezien door de ogen van 
twee bewoners. “Nu kan ik tenminste zelf bij de 
koelkast komen met mijn rolstoel.” H“Het was een 

heel bijzondere 

dag en daarom 

mocht ik pop 

Lianne de hele 

dag bij me 

houden!”

Helga Heikoop

VERHUIZING MAASHEIM
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H“Het verhuizen vond 

ik best spannend, 

maar mijn ouders, 

zus en zwager richt-

ten mijn kamer 

mooi in”

Helga Heikoop

de kijkdagen die er geweest zijn. “Er 
was een familieavond, een kijkdag 
en we mochten er ook heen toen de 
eerste paal geslagen werd en toen 
de eerste steen gelegd werd.” Op de 
verhuisdag zelf was Lydia naar haar 
werk. Haar familie richtte haar kamer 
in. Een wand vol boeken, een fleurig 
dekbed: het ziet er in haar kamer 
mooi en gezellig uit. “Ik heb tijdens 
een kijkdag wel even met mijn moe-
der alles goed opgemeten, hoor. 
Ik heb namelijk heel veel boeken 
en ik vind het belangrijk dat ik die 
allemaal neer kan zetten en er met 
mijn rolstoel bij kan.” Maria begint te 
lachen: “Nou, dat weet ik nog. Jullie 
waren met een rolmaat druk in de 
weer!” 

Inrichten
Helga werkte op de verhuisdag 
een ochtend. Toen ze terugkwam, 

hadden haar ouders, zus en zwa-
ger en broer haar kamer al een heel 
eind ingericht. Ze kreeg een nieuw 
dressoir en daarop stonden al snel 
talloze fotolijstjes. “Ja, ik vind het 
hier heel gezellig,” vertelt ze, “en er is 
genoeg ruimte om te kunnen rijden.” 
Lydia knikt: “Als er gekookt wordt 
in de woonkamer, kunnen we er 
nu ook gewoon naartoe rijden.” Ze 
verwijst naar de grote keuken met 
kookeiland in de woonkamer van de 
groep. Maria vult lachend aan: “Daar 
weet Helga alles van, nietwaar? Als 
die een lekker geurtje ruikt vanuit 
de keuken, is ze er als de kippen bij.” 
Helga lacht en strijkt het jurkje van 
pop Lianne nog eens glad. “Ja, zo is 
het”, lacht ze stilletjes.

Wennen
Natuurlijk was het even wennen, 
maar eigenlijk viel het de dames 
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alles mee. Lydia: “Je bent al snel 
gewend aan je kamer, groep en 
begeleiders. Ik kende ook al veel 
mensen, doordat ik met hen gewerkt 
had op Waardheim vroeger. Jij 
toch ook, Helga?” Helga knikt, ook 
voor haar kwamen er redelijk wat 
bekende gezichten bij.
De privacy van de kamers vindt 
Lydia prettig. “In het oude gebouw 
kon je zó bij iedereen naar binnen 
lopen. Dat was gezellig, maar ieder-
een kon ook zomaar bij jou naar 
binnen komen.” Maria knikt: “Dat 
is niet altijd fijn, hè?” Helga schudt 
haar hoofd. “Nu moet je aanbellen 
als je bij iemand naar binnen wilt.” 
Lydia toont haar ‘tag’ die ze voor de 
deur moet houden om haar kamer 
binnen te komen. “Daar moest ik 
wel even aan wennen, maar dat 
gaat snel genoeg.” Tot slot wil ze 
nog één voordeel noemen. Ze rijdt 

naar het raam: “Kijk, vlak voor ons 
huis wordt verbouwd. Daar komt 
een nieuwe werkvoorziening. Dus 
straks hoef ik niet meer met de bus 
naar mijn werkplek, maar kan ik zó 
over ons terrein ernaartoe rijden.” 
Werkmannen zijn druk in de weer, 
bergen zand liggen op het ter-
rein. Nog even wachten, dan is het 
plaatje compleet en hebben Helga 
en Lydia álles binnen handbereik. 
“Makkelijk toch?” Lydia leunt ach-
terover. “Nee, ik wil niet meer terug, 
hoor! Ik woon hier prima.” Het komt 
er kordaat uit. Helga knikt instem-
mend: “Alles is hier leuk, vind ik.” Pop 
Lianne houdt uiteraard haar mond 
en kijkt nog steeds tevreden mee. 
Als stille getuige van de verhuizing 
heeft ze alles meegemaakt. En als 
je haar erbij optelt, zijn deze drie 
bewoners érg blij met hun nieuwe 
onderkomen…

T“Tijdens de kijkdag 

heb ik samen met 

mijn moeder op-

gemeten waar mijn 

boekenplanken 

moesten komen. 

Want mijn boeken 

moesten echt mee, 

hoor!” 

Lydia Floor

VERHUIZING MAASHEIM
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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



Keuze
Het was onlangs op een zaterdag 
dat iemand zei: “Heb je nu alweer 
dezelfde trui aan?” En wie herkent 
dat niet: een kledingstuk wat je lek-
ker zit, waar je je goed in voelt, dat je 
dat elke keer weer uit de kast pakt. Je 
kunt je voorstellen dat er kleding is 
waarin je je niet thuis voelt, waarin je 
je onbehaaglijk voelt. Fijn dat er iets 
te kiezen is en dan hebben we het 
nog maar over kleding.
In de zorg is het veel belangrijker dat 
er iets te kiezen is: dat je kunt kiezen 
voor zorg bij een organisatie die bij je 
past, zorg die nauw aansluit bij wie je 
bent, dat je kan kiezen voor een orga-
nisatie als Adullam, waar Gods Woord 
het uitgangspunt is in leer en leven, 
waar mensen een thuis mogen krij-
gen als dat in de ouderlijke woning 
niet meer mogelijk is, waar een leef-
klimaat is als thuis. Dat maakt het los-
laten - hoe moeilijk soms ook - toch 
iets eenvoudiger.
Zorg die bij je past is belangrijk. Ik 
denk bijvoorbeeld aan Janneke die 
op maandag bij Laura, haar begelei-
der, nog even over de preek van zon-
dag begint. Ze kan er met haar over 
doorpraten. Dat sluit aan bij en voelt 
vertrouwd voor Janneke. Voor Laura 
geeft zo’n gesprek juist de meer-
waarde in het werk.
Of hoe zou iemand de 
Bijbelvertelling kunnen doen zon-
der innerlijke betrokkenheid, zonder 
te weten dat we buiten de verzoe-
ning van Christus, toegepast aan 
het hart, niet kunnen leven en niet 
kunnen sterven? Hoe zou je hierover 
in gesprek kunnen zijn met Janneke 
en haar vragen eenvoudig kunnen 
beantwoorden?

Mogelijk merk je op: Gaat het in de 
zorg dan alleen over de identiteit? 
Is de kwaliteit van de zorg dan niet 
belangrijk? Zeker, zeer van belang, 
maar wat ik wil aangeven is, dat van-
uit een Bijbelse grondslag en voor 
het welbevinden van degene die 
zorg en ondersteuning wordt gebo-
den, de identiteit enorm van belang 
is. En dat die wordt gedragen door 
medewerkers die de identiteit van 
harte delen. 

Een dringende oproep
Misschien zie je ze wel in de krant of 
op de website van Adullam: de per-
soneelsadvertenties van Adullam. 
Er is geregeld personeel nodig door 
de groei van de organisatie of door 
mensen die vertrekken vanwege 
verschillende omstandigheden. We 
hebben mensen nodig die van harte 
het identiteitsprofiel van Adullam 
onderschrijven.
Er zijn veel keuzemogelijkheden 
binnen Adullam: het begeleiden van 
kinderen op het kinderdagcentrum, 
het bieden van zorgondersteuning 
op het speciaal onderwijs, 
het begeleiden bij wonen, 
dagactiviteiten, werken 
en leren. Of werken 
op de instellingen 
van Adullam, waar 
intensieve 

zorg geboden wordt op het vlak 
van verpleging en behandeling. 
Op de instellingen van Adullam 
- Muiderheim, Kroonheim en 
Maasheim - zijn behoorlijk wat vaca-
tures. We zoeken daar mensen met 
hart voor de bewoners, die voor hen 
de betrouwbare ander willen zijn. 
Mensen die houden van uitdaging en 
van doorpakken, medewerkers met 
levenservaring.

Naast vacatures voor medewerkers 
zijn er ook vacatures voor leidingge-
vende functies. Op de website van 
Adullam, bij de nieuwsberichten, 
staat het artikel ‘Adullam begeleidt 
talent naar leidinggevende functie’. 
Als je interesse hebt in een leiding-
gevende functie binnen Adullam, 
is het goed om dat artikel te lezen! 
Ga dan naar www.adullamzorg.nl/
mooiwerk.
Ik zou je/u dringend willen oproe-
pen om bij de keuze van je school-
richting of bij de keuze van je werk, 
de vraag in overweging te nemen: 
Wat kan ik betekenen voor de zorg 
en ondersteuning voor mensen met 
een beperking? Ik kan je zeggen dat 

het prachtig werk is, waarin 
je ook veel terugkrijgt. 

Mag ik je vragen hier 
eens serieus over na te 
denken?

De medewerkers van 

Adullam zijn de dragers 

van de identiteit!
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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



In 1517 spijkerde Maarten Luther de 95 stellingen aan de 
deur van de slotkapel te Wittenberg. Deze ogenschijnlijk 
onopvallende daad had in West-Europa opvallend grote 
gevolgen. Nu is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther 
deze handeling verrichtte. De Rooms-Katholieke kerk was 
innerlijk vermolmd. De zaligheid door de goede werken 
en de helpende genade kenmerkten de leer van de kerk. 
Daartegenover stelde Luther het Schriftwoord: “Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Geen grond in de 
mens, maar de grond in het borgwerk van Christus. Luther 
stond bekend om zijn treffende en rondborstige uitspraken. 
Een paar uitspraken uit het 'Gedachte-Goed' van Luther.

Geneeskunde
“God heeft de geneeskunde geschapen en het verstand 
gegeven om het lichaam te beschermen en te verplegen, 
zodat het gezond is en blijft leven. Wie haar niet gebruikt, 
verwaarloost zijn lichaam en die moet oppassen dat hij door 
God niet als zijn eigen moordenaar beschouwd wordt.” De 
Heere heeft de middelen gegeven. Zo heeft hij ook de ken-
nis en kunde aan mensen gegeven om zieken te behan-
delen en zwakken te verplegen. Veelzeggend! Ziekte en 
zorgen worden buiten het paradijs ervaren, maar zijn in het 
paradijs ontstaan door de zondeval. Dan is het des te meer 
Gods goedheid dat Hij ondanks de val de mens nog de 
mogelijkheid geeft de gevolgen daarvan te genezen en te 
lenigen. Het getuigt van dwaasheid Gods goedheid te ver-
onachtzamen. Luther wijst daarop. God merkt die verwaar-
lozing aan als het zichzelf bewust van het leven beroven. 
Daarom moeten wij ons stellen in de weg van het middel.

Kwaadspreken
In een organisatie is het van wezenlijke betekenis hoe 
mensen met elkaar omgaan. De natuur van de mens 

is diep bedorven en het kwaad ligt op de loer. Daarom 
schrijft Luther: “Het is een algemene plaag dat iedereen 
liever iets kwaads over zijn naaste hoort zeggen dan iets 
goeds. Zelf zijn we zo slecht dat we het niet verdragen als 
iemand iets kwaads over ons zegt en iedereen wil graag 
dat de hele wereld het beste over hem doorvertelt. Maar 
we luisteren niet als men goede dingen over anderen zegt.” 
Wat is een mens toch dwaas. De tong is een onbedwin-
gelijk kwaad. We worden kwaad als het over ons gaat en 
vertellen het kwade van de ander door. Dat is niet naar het 
Woord. Dat is roddelen. Wat is dat? Dingen over iemand 
wereldkundig maken zonder het waarheidsgehalte van die 
dingen vooraf vast te stellen en zonder die dingen bespro-
ken te hebben met de persoon in kwestie. Het is een alge-
mene plaag.

Niemand…, dan…
De leer van het Woord is de leer van het wonder. Ontbreekt 
het wonder dan houden we een godsdienst over van de 
vanzelfsprekendheid. Van dat soort was Luther bepaald niet. 
Wat zegt hij?

“God neemt niemand tot Zich dan zij die verlaten zijn.
Hij maakt niemand gezond dan de zieken.
Hij maakt niemand ziende dan de blinden.
Hij maakt niemand levend dan de doden.
Hij maakt niemand vroom dan de zondaren.
Hij maakt niemand wijs dan de onwijzen.”

Dat geeft te denken. Die kernachtige waarheid op grond 
van de Waarheid moet binnen onze voorzieningen klinken. 
De Heere is gekomen voor doodschuldigen. Hij verenigt de 
ziel met Christus en rechtvaardigt de ziel. Hij geeft hun het 
recht op het eeuwige leven. 

“Daarom is de meest verheven eredienst, de feestdag aller feestdagen, zich 
in godsvrucht te oefenen en Zijn Woord te onderzoeken en te horen. Daar-
tegenover is er niets gevaarlijker dan dat we het Woord van God zat worden. 
Wie zo koud geworden is, dat hij meent alles reeds begrepen te hebben en 
wie begint het Woord zat te worden, die heeft Christus en het Evangelie 
verloren. (…) Daarom moet een christen zich oefenen in deemoedig gebed 
voor God, in aanhoudend studeren en mediteren over het Woord.”

M. Luther, ‘Verklaring van de brief aan de Galaten’

drs. P.A. Zevenbergen, voorzitter Raad van Toezicht Gedachte-Goed

… van Maarten Luther
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Aandacht voor...

Wisten jullie dat 
Rhodé Bos (7) ...

...  al ruim 4 jaar 
naar KDC De 
Klimboom (voorheen Veldheim) gaat?

...  altijd een vrolijk humeur heeft bij binnenkomst 
op het KDC? 

... heel lief kan spelen met poppen?

...  aan alle poppen hetzelfde leert als wat op het 
KDC aan Rhodé wordt geleerd?

Het adres is:
Postweg 92
6741 ML Lunteren

Wisten jullie dat 
Rosalie Bovenschen 
(4) ...

... al ruim 3 jaar naar KDC De Klimboom (voor-heen Veldheim) gaat?
... op ‘t  Bengelbos altijd met alle klusjes wil helpen?
... als de deur van de groep openstaat, als eerste ‘stiekem’ weg is om even bij haar broer en zus op de groep De Boomhut te buurten?... buitenspelen heerlijk vindt?

Het adres is:
J.P.C. Leinweberstraat 2
3905 EJ Veenendaal

Rhodé 
Bos

Rosalie 
Bovenschen

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze enthousiaste kinderen een vrolijke kaart? 

Wisten jullie dat Aline de Heus (10) ...

... houdt van puzzelen en van het doen van 
schoolse werkjes?

... het ook leuk vindt om te knippen en te 
plakken?

... blij wordt van paarden, omdat dit haar 
lievelingsdieren zijn?

Het adres is:
Stationsweg West 58a
3931 ET Woudenberg

Aline 
de Heus Wisten jullie dat Alerta de Heus (10) ...

... houdt van helpen met schoonmaken, 
afwassen, stofzuigen...?

... graag met poppen speelt of boekjes 
leest?

... van gezelligheid, 
feestjes en lekker 
eten houdt?

... een poes wel leuk 
vindt?

Het adres is:
Stationsweg West 58a
3931 ET Woudenberg

Alerta de Heus

Namens 

Erwin 
Hollebrandse

hartelijk bedankt voor de 

vele kaarten die hij heeft 

gekregen. Hij heeft er 

echt van genoten!
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In memoriam

De heer 

R. van Ommeren

Op woensdag 18 januari jongstleden nam de 
Heere in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid uit dit 
leven weg, ons oud-bestuurslid de heer R. van 
Ommeren, in de leeftijd van 93 jaar. Hij was van 
1982 tot en met 2003 bestuurslid en diverse 
jaren secretaris van onze Stichting.

De oudgedienden hebben hem nog meege-
maakt als bestuurslid. Zelf mocht ik hem mee-
maken van 1999 tot en met 2003. De heer Van 
Ommeren was een man van weinig woorden, 
maar ook een man met veel ambtelijke en 
bestuurlijke ervaring. Als statenlid en gedepu-
teerde diende hij namens de SGP de provincie 
Zeeland. De Oud Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland van Zierikzee en Achterberg diende 
hij in het ambt van diaken.

Samen met ouderling Van der Plas en de heer 
Van Ree stond hij aan de wieg van stichting 
Adullam. Dankbaar maakten wij binnen Adul-
lam gebruik van zijn deskundigheid en ervaring. 
Hij kende de weg bij de overheid. Het werk van 
Adullam had de liefde van zijn hart. In getrouw-
heid aan Gods Woord behartigde hij vele jaren 
op een bescheiden, vasthoudende en principiële 
wijze de belangen van Adullam. 

Op dinsdag 24 januari jongstleden werd de heer 
Van Ommeren begraven. Ds. R. Bakker leidde de 
rouwdienst in de Oud Gereformeerde Gemeente 
in Nederland te Achterberg en sprak ernstige en 
vermanende woorden op de begraafplaats te 
Rhenen. De Heere gedenke de nagelaten betrek-
kingen en heilige de roepstem aan ons aller hart.

drs. P.A. Zevenbergen

voorzitter Raad van Toezicht
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In memoriam

Jenneken Haase

Op dinsdag 24 januari jongstleden is Jenneken Haase 
in de leeftijd van 31 jaar overleden. Jenneken woonde 
sinds 1999 op instelling Kroonheim te Uddel, waar-
van de eerste jaren op instelling Kernheim te Lunte-
ren. Ze bezocht ook het dagactiviteitencentrum van 
Kroonheim. Jenneken blijft in onze herinnering als een 
energieke en wilskrachtige jonge vrouw. Ze genoot van 
de kleine dingen, zoals het voelen van de wind en de 
warmte van de zon tijdens het wandelen of fietsen. 

De achterliggende jaren heeft Jenneken verschillende 
ziekenhuisopnames gehad. Dat zijn moeilijke en span-
nende periodes geweest voor Jenneken en allen die 
om haar heen stonden. Een maand voor haar overlijden 
werd ze opnieuw opgenomen; de laatste intensieve 
opname. De laatste dagen van haar leven mocht Jenne-
ken op Kroonheim verzorgd worden. 

De rouwdienst werd op zaterdag 28 januari jongstle-
den geleid door ouderling K. de Vries van Urk. Er werd 
gelezen uit Psalm 90. De ouderling mediteerde ook 
over de woorden uit Psalm 126, waar in de berijmde 
psalm gezongen wordt: “’De HEER’ heeft hun wat 
groots gedaan.’ God heeft bij ons wat groots verricht.” Er 
werd gesproken over het grote wonder dat de HEERE, 
uit vrije genade, ook naar Jenneken om heeft willen 
zien. Dat hebben wij allen onmisbaar nodig! Met ernst 
kwam dat ook tot de aanwezigen. Aan het open graf 
werd gesproken over Romeinen 6:23, de grote tegen-
stelling tussen ons naar recht verdiende oordeel en de 
grote genadegift van het eeuwige leven, verworven 
door Jezus Christus.

De Heere gedenke haar ouders, zussen, zwagers en ver-
dere familie in dit zo smartelijke verlies. Ook de mede-
bewoners en (oud-)medewerkers van Kroonheim, waar 
de lege plaats ervaren wordt. De Heere geve dat deze 
roepstem nog gebruikt mag worden tot Zijn eer en tot 
zaligheid van zondaren. 

Diederik van Essen, manager instelling

In memoriam

Lennard Krijgsman

Op dinsdag 10 januari jongstleden kregen we 
het onbevattelijke bericht te horen dat Lennard 
is overleden. Na een zorgvol leven heeft het de 
Heere goed gedacht om Lennard uit ons midden 
weg te nemen. 

Kort voor Kerst werd Lennard met een virus in het 
ziekenhuis opgenomen. Na ruim drie weken tus-
sen hoop en vrees geleefd te hebben, is Lennard 
daar overleden. 
Lennard kreeg vanaf september 2009 dagbe-
steding op het KDC van Maasheim (voorheen 
Waardheim). De laatste jaren had hij zijn plekje op 
de Jasmijn, waar hij deelnam aan de groepsactivi-
teiten, zoals papier versnipperen, snoep inpakken, 
roosterwerk, gymen, wandelen en zingen.
In zijn leven leerden we Lennard kennen als 
een rustige, lieve jongen. Hij kwam graag naar 
Waardheim en kon genieten van een stukje zelf-
standigheid. Heerlijk vond hij het om met zijn 
rolstoel door de gangen te racen en een kijkje te 
nemen op de andere groepen van het DAC. Ook 
vond hij het fijn als er voor hem gezongen werd. 
Zo ook tijdens het koor op maandagmiddag, 
waarbij we in de hal met elkaar psalmen zongen.
Tijdens de rouwdienst overdachten we Psalm 39 
en in het bijzonder vers 5 tot en met 8, over de 
vergankelijkheid en de kortstondigheid van het 
leven. Lennard mocht 11 jaar worden, maar zijn 
wij bereid om God te ontmoeten? Dat zal alleen 
kunnen als onze hoop en verwachting op de 
Heere is. 

Voor zijn ouders een zo ingrijpend verlies van hun 
zoon. Mensenwoorden schieten hierin tekort. 
Geve de Heere de ouders, grootouders en ver-
dere familie, maar ook de medewerkers van KDC 
Maasheim ondersteuning en kracht in dit zware 
verlies. 

Liesbeth Kievit, manager instelling
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Ik ben ...
Gerrit Jan Polinder, een echte 
dierenvriend! Op kinderboerde-

rij Samenzó zorg ik ervoor dat het 
goed gaat met de lama’s en de 

kangoeroes. Het is heel erg leuk, 
want de dieren zijn hele-

maal blij als ik er met mijn 
emmer aankom!



Theo, de jongste uit een gezin met twaalf kinderen, 
ervaart de band tussen hem en zijn broer als een bij-
zondere. “Door zijn verstandelijke beperking en autisme 
merk je dat hij afhankelijk van je is. Dat maakt de band 
tussen ons erg sterk. Ja, hij heeft een bijzonder plekje 
in mijn hart gekregen”, vertelt hij. Als hij terugdenkt aan 
zijn jeugd, samen met Peter, beginnen zijn ogen wat te 
glimmen. “Ik kan me nog goed herinneren dat ik hem 
elke avond van één tot tien leerde tellen. Prachtig vond 
ik het, toen het hem uiteindelijk zelfstandig lukte. Ik ver-
wacht dat hij het nog wel zou kunnen als we hem wat 
op gang zouden helpen. Zulke dingen vergeet hij niet! 
Ook al hebben de cijfers voor hem geen betekenis, het is 

toch geweldig om te merken dat hij helemaal enthousi-
ast wordt om iets nieuws te leren? Vaak zijn het al zulke 
kleine dingen waar hij enthousiast van wordt.” Als voor-
beeld noemt Theo dat Peter uren kan spelen met kastan-
jes en met zijn mand vol foto’s over schepen. Maar zodra 
er kreukels in de foto’s gekomen zijn, kijkt hij er niet meer 
naar om. “Ook typisch iets voor Peter is het onthouden en 
noemen van namen voordat hij naar de dagbesteding of 
naar bed gaat. Hij gaat dan op de rand van het bed zitten 
en noemt dan een lange rij namen van mensen die hij 
kent of weleens de hand heeft geschud. Maar, zodra hij in 
de gaten krijgt dat iemand luistert, is het: ‘Wegwezen jij!’”, 
lacht Theo.

T urend in het 

donker doemt het 

juiste huisnummer 

op. In een sfeervolle, 

smalle straat met 

elegante bruggetjes 

voor de huizen woont 

de broer van Peter: Theo 

de Pater (25). “Ja, deze 

broer zou ik voor geen 

goud willen inruilen voor 

een ander”, vertelt hij.

“Mijn broer heeft een bijzonder 
plekje in mijn hart gekregen”

Tekst: Inge ten Hove 

Peter (links) en Theo de Pater
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Leren van elkaar 
Bijzonder is het moment dat Theo en 
zijn moeder Peter zelfstandig heb-
ben leren bidden. “Dat was ongeveer 
een halfjaar voor mijn trouwen. Eerder 

moesten wij zijn ogen dichtdoen. Nu 
kan hij dat zelf. Als hij de woorden 
inslikt, zeggen we: ‘En nu eerbiedig, 
Peter.’ Dan is het net of er bij hem 
een lichtje gaat branden, van: ‘O ja, 
dit was inderdaad niet eerbiedig’ 
en dan zegt hij op een andere 
toon zijn gebed op. Maar ik leer 
hem niet alleen wat aan, ik leer 
ook van hem”, vertelt Theo. “Zo 
hoort hij dingen in de preek 
die ik niet heb gehoord. Dat 
geeft mij weer een signaal 
dat ik af en toe wel wat 
scherper mag zijn.” 
 
Prikkelingen 
Op de vraag of er ook wel-
eens moeilijke momen-
ten zijn geweest, blijft 
het stil. “Moeilijk, nee, 
dat kan ik niet echt 
zeggen. Wel vraagt 
en vergt het ener-
gie van je”, vertelt 
Theo aarzelend. “Je 

kunt bijvoorbeeld niet 
alles zeggen waar hij bij is, doordat hij 
daardoor overprikkeld raakt. Als we 
een week van tevoren zouden zeggen: 
volgende week is er iemand jarig, dan 
is Peter heel de week druk en onrustig. 
Dat kan hij in zijn hoofd niet aan. Dat 
zal naarmate hij ouder wordt steeds 
erger worden. Het beste is om zulke 
dingen pas op de dag zelf of bij wijze 
van spreken een uur van tevoren aan 
hem door te geven. Of als er een ver-
jaardag plaatsvindt, is het beter om 
het stilletjes voorbij te laten gaan. Dan 
heeft hij er ook geen prikkels van. Ik 
vind dat Adullam daar op een mooie 

manier mee omgaat. Zo is Peter pas 
verhuisd naar de locatie Wilgenheim. 
Dat ging boven onze verwachting erg 
goed! Maar… zijn reactie komt pas na 
een week of vijf, dus nu breekt eigen-
lijk pas de spannende periode aan. 
Niet alleen voor ons, maar ook voor de 
begeleiders. Bij Peter moet je namelijk 
per dag kijken hoe je hem gaat bena-
deren. Doordat hij emotioneel zwak 
is, kan hij heel anders reageren dan 
je eigenlijk had verwacht. Maar zijn 
gezichtsuitdrukking zegt meer dan 
duizend woorden, wat het gemakkelij-
ker maakt om hem op de juiste manier 
te benaderen!” 
 
Een trouwe vriend 
Zo herinnert Theo zich nog goed hoe 
groot de impact op Peter was toen 
hun hond na dertien jaar doodging. 
“Peter kon van 
alles met de 
hond doen. 
Als hij niet 
wou luiste-
ren en Peter 
hem aan z’n 
staart trok, 
accepteerde 
de hond dat. 
Dat hoeven 
wij niet te 
proberen, 
want dat 
onthoudt 
een hond en reken er maar op dat 
hij je dan een keer terugpakt”, vertelt 
Theo lachend. “We hebben nog wel 
weer een hond gehad, maar die heb-
ben we niet lang gehouden. Die was 
erg onrustig en had daardoor een 
slechte invloed op Peter. Nu heeft 
Peter een knuffelhond waar hij hele 
verhalen tegen vertelt en wandelin-
gen mee maakt. Ja, het is een trouwe 
vriend, die knuffelhond van Peter!”

Van het thuisfront… 

Als hij terugdenkt aan zijn jeugd, 
samen met Peter, beginnen zijn 
ogen wat te glimmen...

Z“...zijn 

gezichts-

uitdrukking 

zegt meer 

dan duizend 

woorden…!”
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Verschillende jaren ben ik vrijwilliger geweest op 
Veldheim, bij de ouderengroep en het KDC. Sinds 
een halfjaar is de ouderengroep verhuisd naar 
Beekheim voor de dagactiviteiten en ben ik met 
deze groep meegegaan. Op donderdagmorgen 
geef ik op de Dotterbloem en de Waterlelie hand-
werken. De deelnemers breien of borduren en zo 
maken ze de mooiste dingen. De deelnemers en wij 
zijn erg trots op hun werkstukken! Ook het KDC is 
verhuisd vanuit Ede naar De Klimboom, het kinder-
dagcentrum in de brede school in Barneveld. Daar 
ben ik op maandag en daar help ik gewoon mee 
met de dagelijkse dingen, zoals knutselen, wande-

len, tafeldekken 
e.d. Zeer gevari-
eerd altijd en erg 
leuk om te doen!

Het is zó fijn om 
op de verschil-
lende groepen 
te helpen. De 
deelnemers zijn 
altijd blij als je 
komt, je kunt 
ze persoonlijke 
aandacht geven 
en je krijgt daar-
voor veel liefde 
en enthousiasme 
terug. Het geeft 
veel voldoening 
en ik haal er weer 

nieuwe energie uit! Ik word ook heel goed begeleid 
als vrijwilliger; er is regelmatig overleg en er wordt 
geluisterd en gevraagd naar mijn wensen. Ik raad 
iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen wat 
bij hem of haar past! Vooral om de deelnemers extra 
aandacht te geven en de begeleiders te ontlasten in 
hun drukke werktaak! Vrijwilliger zijn in de gehandi-
captenzorg is het mooiste werk dat er is!

Evelien Valkenburg-van Luttikhuizen 

Aan het woordTekst: Leendert Blok

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Toen ik een stageplek moest kiezen, wilde ik mijn 
stage al graag bij Adullam doen. Allebei mijn sta-
ges zijn daar zo goed en vertrouwd verlopen, dat ik 
nu heel blij ben dat ik er ook gewoon mag werken. 
Ook vind ik het fijn om in vertrouwde kringen te 
werken; hoe mooi is het om elke dag te beginnen 
door samen met de kinderen het Bijbelverhaal te 
lezen. Ik zie al de gehandicapte mensen en kinde-
ren als heel bijzon-
der en mooi; ze zijn 
vaak ook zo tevre-
den met kleine 
dingen. 

Wat ik nog meer 
mooi vind aan 
mijn werk, is om 
de groei en het 
leerproces van de 
kinderen te zien: 
iedereen op zijn 
eigen manier. Wij 
hebben elke dag 
een programma 
waar we ons aan 
houden. Dat is voor 
de kinderen ook 
heel duidelijk; de 
kinderen maken van jongs af aan al kennis met het 
volgen van programma's en structuur. Omdat de 
kinderen nog zo klein zijn, help je ze eigenlijk nog 
met heel veel; je kan dan soms ook heerlijk over ze 
‘moederen’, dat maakt mijn werk heel erg leuk en ik 
hoop en denk dat het voor de kinderen een veilig 
gevoel geeft. Tot slot: ik ben een praktisch mens. 
Ik ben liever bezig met de kinderen dan dat ik met 
mijn neus in (of achter) de computer duik om een 
plan te schrijven, te rapporteren of iets dergelijks. 
Toch hoort dat ook bij het werk. Dat zie ik dus als 
doel om me daar meer in te gaan verdiepen. 

Dianne Boeder-van Gent
Medewerker activiteitenbegeleiding op 
KDC De Klimboom te Barneveld

Vrijwilliger op woonvoorziening Beekheim 
en KDC De Klimboom te Barneveld

"Ik ben 
een praktisch 

mens."
" Deelnemers 
zijn altijd blij 
als je komt."
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In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby. Hobby's

Ik ben Teus van Dieren en ik woon op Maasheim. 
Sinds we verhuisd zijn van het oude Zuiderheim naar 
Maasheim, woon ik op een nieuwe groep. Het kostte mij 
niet veel moeite om er te wennen, want gelukkig kende 
ik bijna alle bewoners en begeleiders al. Het is reuzefijn 
op de nieuwbouw, want daardoor kunnen wij nu elke 

dag koken op de groep. En dat is één van de hobby’s 
waarover ik jullie wil vertellen. Elke week maken we 
een lijst met de groep van wat we die week willen 
gaan eten. En elke avond koken we met de groep de 
maaltijd. Ik vind dat heel leuk om met elkaar te doen. 
Ik gooi bijvoorbeeld de groenten in de pan of ik snij 
de groenten in stukjes. Het ruikt dan altijd zo lekker 
op de groep als we gaan koken. Deze hobby is ont-
staan sinds dat we hier in ons nieuwe huis wonen, 
omdat we nu een groot kookeiland hebben en ik 
daar ook bij kan met mijn rolstoel.
Verder heb ik op dagbesteding ook een hobby, waar 
ik het graag nog over wil hebben. En dat is… klus-
sen! Ik ga drie dagen in de week naar de dagbe-

steding van Maasheim en daar kan ik klussen. Samen 
met de begeleiding zijn we nu bezig met een tuinset 
van hout. Zagen en boren moeten we dan, schuren en 
andere klussen om het tuinset in elkaar te zetten en 
mooi te maken.
Ik vond het reuzeleuk dat ik dit keer mocht vertellen 
over mijn hobby’s.

Groetjes,
Teus van Dieren

Bonen doppen...

Samen eten koken

Ja, gezonde voeding is belangrijk;
daarin geeft Bertha van der Kuilen Adullam 
helemaal gelijk!
Zij helpt graag een handje in de keuken mee,
en dat bracht ons op een idee.
We laten iedereen weten…
wat wij voor lekkers op Beekheim eten!
Piepers schillen en bonen doppen,
daarvoor kun je altijd bij Bertha aankloppen!
Ze doet haar werk met een brede lach,
waarvan iedereen genieten mag!
Wij hopen daarom dat ze nog vele jaren
deze klussen bij ons mag klaren!

Bertha van der Kuilen
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2   Wij zijn de dames 
van de nieuwe groep 
Uitzicht op Veldheim. 
Inmiddels maken wij 
voor heel het DAC 
alle traktaties voor 
de verjaardagen van 
de deelnemers. Wij 
maken er echt een 
feestje van; Kijk maar 
naar de foto! 
Hartelijke groet,
v.l.n.r.: Joanne, 
Mariska, Tineke en 
Karin. 

Nieuw(s)!

3

1   Hanneke Heemskerk, groep Koekoek, 
geniet van arbeidsmatige en zinvolle dag-
besteding op Druivenstein. 

4   Op Beekheim hebben 
wij een nieuwe loopband 
en een voetbaltafel. Daar 
hebben de bewoners 
zichtbaar veel plezier 
van! Op de foto staat 
Reinie van de Pol op de 

loopband met daarnaast 
Jannie Rosenboom. Bij 

de voetbaltafel staan Mark 
Marchal en Maria van der Wilt.

3  Op Veldheim hebben wij een nieuwe 
basisgroep: Het Hoekhuis. We hebben een 
mooie kast en een gezellig bankstel. Tijdens 
onze pauzemomenten komen wij daar 
helemaal tot rust. Hartelijke groeten: Jantine, 
Ton, Geerke, Gertina, Jan en mw. Werkman 
(vrijwilliger). 

Tekst: redactie In de lens

4

1

2

4
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In een gezellige huiskamer blikken 
Dineke Gouman-Bos, woonbegelei-
der Het Ruim en Het Roer, Annie van 
Werven, teamleider wonen Roef, Ruim 
en Rede, en Willeke Kloosterman, 
activiteitenbegeleider, terug op het 
sponsorproject. Dineke en Annie 
zijn betrokken geweest bij het orga-
niseren van acties, terwijl Willeke 
vooral betrokken is geweest bij de 
realisatie van het dakterras voor 
de eerste woonverdieping. Al snel 
wordt duidelijk waarom het spon-
sorproject gestart werd. Annie: “Bij 
de nieuwbouw bleek al snel dat er te 
weinig budget was voor een goede 
inrichting van de tuin en het dakter-
ras voor onze bewoners. We gun-
nen onze bewoners een tuin die 

uitnodigt tot beweging en beleving. 
Redenen genoeg om acties te starten 
om dit samen met bedrijven, particu-
lieren en vrijwilligers alsnog te kunnen 
realiseren.”

Sponsoring tuin Muiderheim

“Het voelt echt als ‘van  ons allemaal’!”

In 2014 en 2015 
zijn medewerkers 

van Muiderheim 
druk geweest met 

een sponsorproject 
voor de inrichting 

van de tuin en 
het dakterras. 

“We gunnen onze 
bewoners een 

tuin die uitnodigt 
tot beweging en 

beleving.” De opzet 
lijkt geslaagd. 

Bewoner Geesje 
zegt: “Ik ben blij 

met het dakterras; 
dan kunnen we 

naar buiten.”

Annie: “Je gaat ervoor om het goede voor de 
bewoners te zoeken; je gunt ze een mooie tuin!”

Tekst: Jan van Velthuizen   Foto’s: Muiderheim, Jan van Velthuizen
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“Het voelt echt als ‘van  ons allemaal’!”
Vele acties
Binnen Muiderheim werd een speci-
ale werkgroep gevormd, waarbij ieder 
zijn eigen actie organiseerde. Dineke 
somt op welke acties er gehouden 
zijn: “De bewoners hebben snoep-
rollen ingepakt en die hebben we 
verkocht, we organiseerden zang-
avonden, een autopuzzeltocht, een 
lege-flessenactie, we hebben op de 
biestenmarkt met een kraam gestaan, 
een frikandellen-actie gehouden 
op de Pieter Zandt… ja, we hebben 
echt veel gedaan!” Annie vult aan: 
“En weet je nog dat Aart-Jan kaar-
ten heeft verkocht? En de ouders van 
Gerwin hebben vleespakketten en 
snert verkocht.” Ook zijn bedrijven 
benaderd met de vraag of ze de tuin 
wilden sponsoren. Als tegenpresta-
tie werd het bedrijfslogo op een bord 
bij Muiderheim geplaatst. Hoe groter 
het sponsorbedrag, des te groter werd 
het logo geplaatst. De oliebollenac-
tie leverde veel geld op; alle ingredi-
enten werden gratis geleverd door 
de Boni. Dineke vertelt ook over een 
actie die slecht liep: “Vanuit het oude 
Muiderheim hadden we fotoboekjes 
gemaakt met daarin foto’s van alle 
groepen en bewoners. Dat liep echt 
niet.”

Onderlinge betrokkenheid
Het sponsorproject leverde naast geld 
ook veel betrokkenheid op binnen 
Muiderheim. Er moest al extra werk 
verzet worden voor de nieuwbouw en 
de verhuizing. Daar kwam dit sponsor-
project nog bij. Annie herinnert zich 

steeds meer: “Bij de entree van het 
oude Muiderheim had Co Mateboer 
een overzicht gemaakt met allemaal 
boompjes. Hoe meer geld er bin-
nen was, hoe meer boompjes erbij 
gezet werden. Dat stimuleerde echt: 
het was leuk en zichtbaar! Toen de 

SPONSORING TUIN MUIDERHEIM

Dineke: “Bewoners zitten midden in 
de beleving!”
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SPONSORING TUIN MUIDERHEIM

doelstelling gehaald was, trakteerde 
Co op taart. Ontzettend mooi dat je 
met elkaar iets kan realiseren voor de 
bewoners. Door de onderlinge betrok-
kenheid, als compleet team, voelt het 
echt als ‘van ons allemaal’. Iedereen 
had dezelfde drive: een soort passie 
voor de doelgroep. Je gaat ervoor om 
het goede voor de bewoners te zoe-
ken; je gunt ze een mooie tuin!”

Midden in de beleving
De inrichting van het dakterras is 
afgelopen zomer gerealiseerd. Het 
begon met een ontwerp. Dineke: “We 
hebben zelf een schets gemaakt en 
aan een tuinarchitect om feedback 
gevraagd. Gerrit Kampjes, mede-
werker techniek en onderhoud, 
heeft samen met vrijwilliger Jan van 
den Belt heel veel zelf gedaan. Een 

pergola, bloembakken, de kruiden-
tuin, de vijver… gaandeweg kwamen 
er steeds meer ideeën.” Enthousiast 
vertelt Dineke: “We hebben heerlijk 
geurende planten gepoot en planten 
met zachte bladeren, zoals ezels-
oren. Echt mooi om te ervaren dat de 
bewoners er zo van genieten: ze zitten 
midden in de beleving! Er kwam een 
koe te staan, maar daar moest wel een 
hekje omheen komen, anders zou ze 
weglopen…!” 

Badeendjes vissen
Er is steeds gekeken wat aansluit 
bij de bewoners. Willeke vertelt: 
”Onder andere daarom zijn we pas 
na een jaar begonnen met inrichten, 
zodat we wisten wat de bewoners 
nodig hadden. Zo zijn de kruiden-
bakken op hoogte gebracht voor 

“Ja, gevangen!” Bewoner Cor Kasper is 
ingespannen bezig.

Willeke: “Prachtig om de 
bewoners te zien genieten!”
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SPONSORING TUIN MUIDERHEIM

Geesje Brinkman woont in Muiderheim op 
woongroep De Polle. Ze is rolstoelgebonden 
en omdat ze doof is, stellen we haar enkele 
vragen via haar eigen tablet. 

Maak je veel gebruik van de terrastuin?
In de zomer heel vaak. Buiten in de zon zit-
ten… heerlijk... lekker warm. 

Werk je ook op het terras? 
Mijn taak is het harken in de borders en het 
weghalen van het onkruid. Dat doen we in de 
zomer iedere woensdag. 

En wat nog meer?
Lekker haken op het terras, maar als ik een taak 
krijg, doe ik eigenlijk heel veel. Ik lap ook alle 
ramen van het terras. 

Eten jullie ook weleens buiten? 
Een enkele keer, niet zo vaak.

Jullie kweken kruiden in de borders. Eet je die 
ook op?
We maken er soepgroenten van. En we hebben 
ook tomaten. Die vind ik het lekkerst.

Waar geniet je het meest van?
Lekker buiten zitten. Als het te warm is, liever 
in de schaduw.

Wat wil je zelf nog vertellen over de tuin?
De dieren vind ik erg mooi, ik houd wel van 
dieren. Ja, de bloemen vind ik ook mooi, mooie 
kleuren. 

“Ik ben blij met 
het dakterras; 
dan kunnen we 
naar buiten.”

Geesje: “Mijn 
taak is het 
harken in de 
borders en het 
weghalen van 
het onkruid.”

rolstoelgebonden bewoners en is het 
geheel zodanig ingericht dat er ook 
gewerkt kan worden. In de zomer 
gaan we iedere woensdagmorgen 
buiten werken: samen poten en plan-
ten, onkruid wieden, kruiden knippen 

en dan soepgroenten maken; mooi 
arbeidsmatig werk. De bewoners 
genieten er echt van.” Ook andere 
activiteiten worden gedaan. Willeke 
geeft een mooi voorbeeld: “Afgelopen 
zomer hadden we badeendjes in de 

vijver gedaan. Samen met de bewo-
ners hebben we die met een schepnet 
eruit gehengeld. Deze activiteiten slui-
ten aan bij onze bewoners; prachtig 
om ze zo bezig te zien!” 

Adullam Contact   |   31



Tekst: Jacoline Spelt Voor de jeugd

Vinden jullie het ook zo fijn dat de 
lente er weer aan komt? Buiten ver-
andert er in het voorjaar veel. De 
Heere laat in de natuur zien dat Hij 
de schepping nog steeds onder-

houd. Er worden jonge dieren 
geboren, je hoort de vogeltjes 

fluiten, de zon schijnt vaker en 
wat gaat alles mooi groeien 

en bloeien. Hieronder zie je 
een blad vol met bloemen. 

Kleur de bloemen in, maak 

allemaal verschillende bloemen. 
Maak er een boeket van in een vaas 
of mandje, maak een weiland met 
bloemen… of misschien heb jij nog 
een ander idee. Ik ben erg benieuwd 
wat je naar mij toestuurt. Laat de 
brievenbus maar vaak klepperen tot 
en met D.V. 23 april 2017.

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Lennart van de Stel 

uit Krimpen a/d Lek (5 jaar) 

Maritha Eerland 

uit Stavenisse (8 jaar)

Annelize Mudde 

uit Stolwijk (10 jaar)

Van harte gefeliciteerd!
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Tekst: Jenneke van den Heuvel - vrij verteld naar een verhaal uit De Banier Kalender 2000 Verhaal

Vanmorgen is hij weggegaan vanaf 
het hotel om de naburige bergtop te 
beklimmen. Het was een heldere mor-
gen geweest en zijn moeder had het 
goed gevonden. Maar nauwelijks had 
Lean een uur gelopen of hij werd door 
een ondoordringbare nevel omringd. 
En zo dwaalt Lean al de hele dag door 
de bergen. De zon gaat al vroeg in de 
mist onder en de kou lijkt nog erger 
te worden. Langs de steenachtige 
hellingen en de gapende afgronden 
probeerde Lean nog een weg terug 
te vinden, maar het was onmoge-
lijk geweest om de juiste weg terug 
te vinden. Uitgeput stut Lean zijn 
hoofd in zijn handen. Wat nu? In een 
flits schiet de tekst door hem heen 

waarmee hij een paar weken geleden 
belijdenis heeft gedaan: “En roep Mij 
aan in den dag der benauwdheid; Ik 
zal er u uithelpen.” Lean vouwt zijn 
koude, stijve handen ineen en knielt 
neer tussen de rotsblokken. Hij roept 
tot God of Hij een straal van het maan-
licht op zijn pad wil zenden, zodat 
hij toch weet waar hij heen moet. 
Wankelend staat Lean op en tuurt 
door het duister of hij iets kan zien. 
Enkele minuten 
later scheuren de 
opeengepakte 
wolken open en 
ziet Lean in de 
lichtstraal van de 
maan, niet ver 
beneden zich, 
duidelijk een 
landhuis waarin 
licht brandt. Vol 
goede moed 
glijdt Lean voor-
zichtig de helling 
af. Het is alsof 
hij zijn koude, 
stijve handen 
niet meer voelt, 
alsof de pijnlijke 
striemen gevoelloos geworden zijn. 
Opnieuw wordt het weer donker om 
Lean heen, maar het beeld van het 
licht staat nu helder voor Leans ogen. 
Met zijn laatste krachtsinspanning 
bereikt Lean het landhuis. De herder, 
die opendoet, haalt Lean gastvrij naar 
binnen, waarop hij de doornatte jon-
gen bij het haardvuur laat opwarmen, 
zijn striemen verbindt en hem voed-
sel geeft. “De omgeving waar u zich 

in begeven hebt is erg ruw en onbe-
gaanbaar. Het is een wonder dat u hier 
aangekomen bent. Dat is geen toeval, 
jongeman!”, zegt de herder.
De volgende morgen lopen Lean en 
de herder de weg terug naar het hotel. 
De mist is opgetrokken en Lean heeft 
nu een gids bij zich die hem de weg 
wijst. Lean wordt door zijn hevig ver-
ontruste moeder met grote blijdschap 
ontvangen. Er was een grote zoek-

tocht op touw gezet om deze ver-
dwaalde jongen maar zo snel mogelijk 
weer terug te vinden. Diep in Leans 
hart staan de woorden van zijn belij-
denistekst ingegrift: “En roep Mij aan 
in den dag der benauwdheid; Ik zal er 
u uithelpen.” Vanaf dit moment is Lean 
in zijn verdere leven het slot van dit 
Goddelijk Woord niet vergeten: “(…) 
en gij zult Mij eren.”

Lean tuurt door de nevel 
heen. Voorzichtig zet 
hij zijn voeten op de 
volgende rots. Tastend 
loopt hij een paar stap-
pen verder. Lean voelt 
zijn handen striemen 
langs het dichte struik-
gewas. Aarzelend draait 
hij zich weer om; waar 
kwam hij nou vandaan? 
Rillend trekt Lean zijn 
jas dichter om zich heen. 
Hoelang is hij nou al aan 
het dwalen? Moedeloos 
laat hij zich zakken op 
een rotsblok.

Een nieuw levensdoel
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Tekst: Jan van Velthuizen   Foto’s: De Mantelienge 

Ondanks dit weer zijn toch velen op 
zaterdag 7 januari jongstleden naar 
de Hersteld Hervormde Gemeente te 
Ouddorp gekomen om dit moment 
mee te maken. In de kerk klinken 
warme woorden: “Afscheid nemen doet 
pijn. En wanneer doet afscheid nemen 
pijn? Als je van iemand houdt; als je 
ergens heel erg bij betrokken bent.” 

De heer A. Prins spreekt zijn dank-
baarheid uit naar alle betrokkenen 
rondom De Mantelienge: “In Hebreeën 
13:2 wordt gesproken over herberg-
zaamheid. De Hersteld Hervormde 

Gemeente heeft deze herbergzaam-
heid betracht, en u heeft de ‘herberg’, 
het huis De Mantelienge, erbij gedaan. 
Hartelijk dank daarvoor!”

Gezamenlijke start
Het logeerhuis is als een gezamenlijk 
project tussen de diaconie en Adullam 
opgepakt, nu bijna 25 jaar geleden. 
Vanaf het begin is het logeerhuis 
gedragen door vrijwilligers: samen met 
het bestuur zijn de meubels gekocht 
en is het logeerhuis ingericht. Het 
doel van het logeerhuis is in die 25 
jaar niet anders geworden. Door het 

logeren kunnen logés wennen 
aan andere mensen en situaties. 
Ook wordt het gezin ontlast en 
kan meer aandacht gegeven 
worden aan andere kinderen. 
Prins erkent de worsteling die 
er kan zijn bij ouders: “Als ik met 
ouders spreek, merk ik enerzijds 
een strijd als de kinderen thuis 
zijn in het gezin, en anderzijds 
een strijd om de kinderen los te 
laten. Dat zijn echt twee dingen 
die daarin spelen.”

Herinneringen
Prins haalt in zijn toespraak nog een 
herinnering aan, die hij meekreeg: 
“Logé Peter, die de groepsleiding aan 
de arm trok en zei: ‘Kippetjes voe-
ren.’ Als het dan na een tijdje nog niet 
gebeurd was, was het weer: ‘Kippetjes 
voeren.’ En dan die tevreden blik in zijn 
ogen als we de jas aan deden om naar 
buiten te gaan. Eenmaal buiten liep hij 
tevreden aan je arm en zong ‘God heb 
ik lieve’ op z'n Zeeuws. Peter, die toch 
echt dacht als een peuter, maar die ons 
soms zó stil kon zetten in ons drukke 
werk. Ineens zei hij dan: ‘Och Heer', och 
wierd mijn ziel.’ En even later: ‘Door U 
gered.’ En ook zo veelvuldig: ‘God heb 
ik lieve.’” 

Graag gedaan!
Een grote groep medewerkers heeft in 
de achterliggende jaren veel betekend 
voor de logés. Met veel liefde, geduld 
en creativiteit zijn de logés onder-
steund en begeleid. “Het is niet zo 
dat je alleen maar zorg en ondersteu-
ning geeft, maar het is zo dat er ook 
wederkerigheid is; dat je zo ontzettend 

IJzel, sneeuw, gladheid en code 
oranje. Dat was het weerbeeld 
op de dag van de speciale 
kerkdienst waarin stilgestaan 
werd bij het afscheid van 
logeerhuis De Mantelienge. 

Dankbaarheid bij afscheid De Mantelienge

Logeerhuis verhuist 
na bijna 25 jaar

‘Ome Kees’ vervoert Elize van ‘t Hoff34



AFSCHEID DE MANTELIENGE

veel van deze mensen met een beperking 
terugkrijgt.” Prins vervolgt: “Ook een woord 
van hartelijke dank voor de vrijwilligers; jullie 
hebben echt ontzettend veel werk verzet. In 
de gesprekken die ik had met de medewer-
kers en de vrijwilligers klonk iets door van: 
‘Het was geen opgave, we hebben het graag 
gedaan!’” 

Aangepaste kerkdienst
“We zijn hier bij elkaar met een speciale 
reden, want De Mantelienge gaat verhuizen; 
we nemen vandaag afscheid van elkaar.” Ds. 
D. Zoet blikt met dankbaarheid terug: “Wat 
was het fijn dat we bijna 25 jaar lang zoveel 
logés hebben zien komen en gaan. Dat we 
met zovelen betrokken waren bij dit bijzon-
dere werk. Dat de Heere daarvoor de lust en 
de kracht, de gezondheid en de gaven heeft 
willen geven. Ja, dan komt Hem alleen alle 
lof, dank en aanbidding toe.” De dominee 
vervolgt de kerkdienst met als thema ‘Veilig 
in de ark’. “Er is lang gebouwd aan Maasheim, 

aan de Zeekade voor de logés en vanmiddag 
gaat het ook over bouwen. Over Noach; hij 
heeft een opdracht van de Heere gekregen. 
Niet om een huis te bouwen, maar om een 
schip te bouwen: de ark.” Op een begrijpe-
lijke manier legt de dominee uit dat de ark 
heenwijst naar Christus. “Het is nodig dat 
we wonen in de ark; waar ons huis dan ook 
staat, waar onze logeerplek dan ook is. Hoe 
we dan ook heten, wie we dan ook zijn. Dat 
we hoofd voor hoofd zouden verstaan: ik 
moet in de ark zijn; ik moet 
in Christus zijn. Dan ben ik 
geborgen met al mijn zon-
den en mijn zorgen. Zullen 
jullie daar ook aan den-
ken? Zal je dat niet verge-
ten, als je straks bent in de 
Zeekade?” 

Op donderdag 12 januari jongst-
leden was een speciale afscheids-
avond georganiseerd voor de 
vrijwilligers. Lydia Heijboer kijkt 
terug op een mooie bijeen-
komst. “Vrijwilligers namen altijd 
een belangrijke plaats in op de 
Mantelienge. Bijna elke dag was 
er wel een vrijwilliger. Zondag 
de kerkvrijwilligers, 
woensdag kwam er 
een bakvrijwilli-
ger die dan samen 
met de loges een 
taart bakte. Deze 
taart werd bewaard 
voor de donderdag-
avond als de ouder-
ling of dominee van 

de HHG Ouddorp kwam voor de 
avondsluiting.  Hij las uit de Bijbel, 
vertelde daarna en ging voor in 
gebed. Daarna mochten alle logés 
een psalm opgeven en vervolgens 
dronken we dan nog gezellig koffie 
met elkaar. De logés genoten ook 
altijd erg van deze contacten; het 

waren waardevolle uurtjes!” 
Een speciale vrijwilliger is 

‘ome Kees’. Lydia ver-
telt dat hij al vanaf 
de start van De 
Mantelienge vrijwil-
liger was. “Hij hield 
heel de tuin bij, deed 

allerlei klusjes in en 
om huis, zoals dak-
goten schoonmaken, 

rolstoelbanden oppompen, kapotte 
apparaten maken, enzovoort. Voor 
alles konden we hem eigenlijk wel 
bellen en hij stond dan al snel op 
de stoep om ons te helpen. Alle 
loges waren erg om hem gesteld! 
Ook de logés die niet konden pra-
ten waren blij als hij er was; hij 
zocht vaak even contact en wist 
dan vaak wel een glimlach op hun 
gezicht te toveren.”

Voor het logeren in de Zeekade 
te Puttershoek verwelkomen we 
graag nieuwe vrijwilligers. Neem 
geheel vrijblijvend contact op met 
Janneke de Bruijn via het e-mail-
adres jmdebruijn@adullamzorg.nl 
of telefonisch via 088 238 61 03.

Afscheidsavond voor de vrijwilligers

H“Het was geen 

opgave, we 

hebben het graag 

gedaan!”

Dankbaarheid bij afscheid De Mantelienge

Gezellig een spelletje doen! 
Vrijwilliger Adrie Bakelaar met 

logés Felix en Elserieke. 

Lydia Heijboer
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De accountant is als 
het ware een financiële 
huisarts. Het team van 
Van Harberden draagt 
zorg voor de cijfers 
van  MKB-ers en kijkt 
online mee. Zo worden 
onregelmatigheden 
gesignaleerd en kan 
de ondernemer tijdig 
bijsturen. Zorgen over 
de boekhouding? 
Bel 06 53387993.

www.vanharberden.nlZorg voor 
uw cijfers
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G. Vlastuin - Transport

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

G. Vlastuin Transport
Barneveldsestraat 11, 3927 CA  Renswoude

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

Vanuit verschillende delen van 
Nederland arriveerden onze col-
lega’s van Adullam en De Schutse bij 
het, voor ons vertrouwde, zalen-
centrum ‘De Parel’ in Hardinxveld-
Giessendam. De ochtend werd 
geopend door de voorzitter van de 
Raad van Toezicht van De Schutse, 
de heer H.P.W. Klaassen, naar aan-
leiding van de geschiedenis van de 
vijgenboom en zijn vruchten uit 
Matthéüs 21. Hij besloot met de 
dringende vraag of aan onze vijgen-
boom vruchten te zien zijn of alleen 

bladeren. De vruchten kunnen we 
persoonlijk en in ons werk niet 
missen.

Lezing over relatie tussen ASBM 
en identiteit
Na de opening werd het woord 
gegeven aan Dick van de Weerd, de 
grondlegger van Triple-C. Als coach 
behandelsystemen is hij werkzaam 
bij ASVZ in Sliedrecht. De Triple-C-
begeleidingsmethodiek is de basis 
geweest voor ASBM (Adullam-
Schutse-BegeleidingsModel). Dick 

Op 11 november 

jongstleden was 

het weer zover 

dat zo’n 300 

medewerkers 

van Adullam en 

De Schutse bij 

elkaar kwamen 

in Hardinxveld-

Giessendam voor 

de tweejaarlijkse 

studiedag.

Tekst en foto’s: Do Schellevis

Studiedag Adullam 
en De Schutse

De relatie tussen ASBM en identiteit
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van de Weerd is op persoonlijke titel 
uitgenodigd iets te komen vertel-
len over de relatie tussen ASBM 
en identiteit. Van de Weerd houdt 
van organisaties die door waarden 
gedreven worden. Hij ziet dat bin-
nen onze organisaties de identiteit 
goed beschreven is, maar dat het 
ook beleefd wordt: het is een een-
heid. Als buitenstaander roept hij 
op onze identiteit vast te houden, 
omdat het houvast en herkenbaar-
heid biedt. “Leef bij de autoriteit van 
Gods Woord, zoals in de opening 
genoemd is.” Hij gaat in op de situ-
atie van Brandon, die vastgebonden 

werd en na media-aandacht meer 
vrijheid werd gegeven. De grote 
vraag is: hoe stel je nu grenzen? 
Van de Weerd vergeleek dit met zijn 
eigen situatie: hoe hij na een ern-
stig ongeval in een rolstoel terecht-
kwam en weer moest revalideren. 
Deze voorvallen waren aanleiding 
voor Van de Weerd om samen met 
zijn collega H. van der Wouwe bin-
nen ASVZ de begeleidingsmetho-
diek Triple-C te ontwikkelen. Basis 
is het bieden van veiligheid in het 
‘gewone leven’ binnen een instel-
ling. De begeleiding moet betrouw-
baar zijn, waardoor hechting 
ontstaat tussen begeleider en zorg-
vrager, maar ook tussen manager en 
begeleider. Hechting ontstaat niet 
in grote teams. “Houd ze daarom 
klein”, betoogt Van de Weerd. Kaders 
zijn nodig om vrijheid in begelei-
ding te kunnen bieden. ‘Vrijheid en 
blijheid’ zonder stellen van grenzen 
kan niet. Door te begeleiden binnen 
heldere kaders ontstaat zelfvertrou-
wen bij de zorgvrager. De trainin-
gen van ASBM zijn een middel om 
je eigen identiteit te verbinden 
met de identiteit en de visie van 
de organisatie. Van de Weerd hield 
ons een spiegel voor: “Op je werk 
en privé moet je dezelfde zijn; het 
kan niet dat je op het werk je anders 
gedraagt dan thuis.” Hij riep op om 
de tijd te nemen voor het doorvoe-
ren van het ASBM-model en vooral 
trouw te blijven aan je identiteit. 
Aan het slot van zijn boeiende en 
persoonlijke presentatie sprak hij de 
wens uit dat de presentatie en de 
workshops bij mochten dragen tot 
vruchten aan de vijgenboom.

Workshoprondes en afsluiting 
studiedag
Het programma werd voortgezet 

met acht verschillende workshops 
over het dagthema, waarbij alle 
deelnemers de gelegenheid had-
den om er drie te bezoeken. De 
workshoprondes werden onder-
broken door een smakelijke 
lunch. Na de workshops werd de 
dag samengevat door de heer K. 
Ruitenberg, Raad van Bestuur van 
De Schutse. Hij verwees naar het 
boek ‘Sprakeloos’, dat vanuit de 
ouders het beeld schetst van zeven 
kinderen met een verstandelijke 
beperking. De dag werd afgeslo-
ten door de heer A. Prins, Raad van 
Bestuur van Adullam. Vol indrukken 
en ervaringen vertrok iedereen rond 
16.00 uur weer naar huis. De inhoud 
van de dag en de ontmoetingen 
met elkaar bevestigen weer dat we 
als organisaties veel mogen hebben 
wat ons verbindt!

- Relaties en behoeften

- Competenties en doelen

- Vrijheid en begrenzing

- Coaching en dialoog

- Activiteiten en dagprogramma

- Communicatie en afstemming

- ASBM en het netwerk

- ASBM en de ijsberg

Workshops:

O“Op je werk en 

privé moet je 

dezelfde zijn!”

Dick van de Weerd

STUDIEDAG 2016

Als buitenstaander roept Dick van de 
Weerd op onze identiteit vast te hou-
den, omdat het houvast en herken-
baarheid biedt.

De workshoprondes werden onderbroken 
door een smakelijke lunch.

Adullam Contact   |   39



Steun
   Adullam

Afscheid mevrouw Mudde

Namens alle deelnemers: bedankt 
voor het weer mogelijk maken van 
het vervoer! Namens alle zorgvragers: 
bedankt voor uw giften, waardoor 
u de doorontwikkeling van het 
godsdienstonderwijs mogelijk maakt! 
Namens diverse bewoners: bedankt 
voor het mogelijk maken dat een extra 
begeleider mij structuur en nabijheid 
bood in 2016!

Op pagina 26 kunt u een verslag lezen 
van het sponsorproject rondom de 
tuin en het dakterras van Muiderheim. 
Duidelijk komt naar voren dat Adullam 
met uw betrokkenheid meerwaarde kan 
bieden aan de zorgvragers. Bewoners die 
voornamelijk verblijven op het instel-
lingsterrein, zijn gebaat bij goede voor-
zieningen op hun woonlocatie en waar 
nodig bij extra ondersteuning. Daarvoor 
blijft Adullam zich inzetten; we hebben 
hiervoor in 2017 verschillende fond-
senwervingsprojecten. U kunt daarover 
lezen in de losse brochure bij dit Adullam 
Contact. In deze brochure zijn ook enkele 
projecten van 2016 uitgelicht, zodat u 
een beeld krijgt van de resultaten voor 
de zorgvragers. Is dan alles maakbaar? 
Nee, gelukkig mogen we ons werk bij 
Adullam doen vanuit Bijbelse overtuiging 
en levenswijze en daarin op God vertrou-
wen. Ik wil u daarom ook bedanken voor 
uw gebed voor de bewoners, deelnemers 
en logés. 

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

Bedankt!
Afgelopen december hebben 
we officieel afscheid genomen 
van mevrouw D. Mudde-Markus. 
Haar man heeft 22 jaar lang de 
donateursadministratie verzorgd, 
waarbij mevrouw Mudde de laat-
ste jaren steeds meer werk van 
hem overnam. Ook na het overlij-
den van de heer Mudde, in januari 
2016, verzorgde mevrouw Mudde 
de donateursadministratie. Een 
flinke klus, omdat er elke week 
wel (adres)wijzigingen en betalin-
gen binnenkomen. We willen haar 
vanaf deze plaats nogmaals har-
telijk danken voor het vele werk 

wat hierin is verzet en haar van 
harte Gods zegen toewensen. 
Momenteel is Adullam bezig 
met de implementatie van een 
nieuw fondsenwervingsbeheers-
systeem; we hopen daarover in 
het volgende Adullam Contact 
meer informatie te kunnen geven. 
Aanmeldingen, adreswijzigin-
gen en andere mutaties kunnen 
vanaf heden doorgegeven wor-
den via Donateursadministratie 
Adullam, Antwoordnummer 1272, 
3770 WB Barneveld of per e-mail 
naar steun@adullamzorg.nl of 
telefonisch: T 088 238 55 26.

Nieuw !
Adullam-winkel in Stavenisse

Comité Tholen heeft een Adullam-
winkel in Stavenisse geopend. “Na 
enkele weken hard werken is de 
winkel voor publiek opengegaan op 
30 november jl. We zijn van dinsdag 
t/m zaterdag geopend van 9.00 tot 
12.00 uur en op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. We verko-
pen onder andere cadeauartikelen, 

speelgoed, beenmode, ondermode 
en boeken. U bent van harte wel-
kom om onze winkel eens te bezoe-
ken!” Het volledige adres is:

Adullam-winkel Stavenisse
Wilhelminastraat 6
4696 BS Stavenisse
www.adullamzorg.nl/comitetholen
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Met verwondering en dankbaarheid 
mogen we vermelden dat de oliebollen-
actie op 31 december jl. goed verlopen is 
en het mooie bedrag van € 1.384 opge-
bracht heeft. Alle vrijwilligers hartelijk 
bedankt voor de inzet. Kinderen van de 
scholen in Kootwijkerbroek en Uddel 
hebben ook oliebollen en appelflappen 
verkocht. Fijn dat jullie hebben meege-
holpen! In Kootwijkerbroek heeft Herwin 
Top de meeste oliebollen verkocht, in 
Uddel is dat Rosalie Frens. Zij kregen een 
cadeautje. De andere kinderen die 
meegedaan hebben ontvingen een 
bedankje.

Bijna traditioneel (al ongeveer 
20 jaar) is het oliebollenbakken 
voor Adullam op het eind van 
elk jaar. Wat klein is begonnen, 
heeft vormen aangenomen van 
een uit de hand gelopen hobby. 
Deze keer zijn totaal 15.000 
oliebollen gebakken en dat 
heeft een bedrag opgeleverd 
van € 7.900. Wij zijn er blij mee 
en dankbaar voor.

Opbrengst 
oliebollenactie 
Garderen e.o.

Oliebollenactie Rijssen

Herwin

Rosalie

Steun Adullam

Veiling voor Siloah, Adullam en De Schutse
St. Middelkoop & Zn organiseerde 
in december hun jaarlijkse relatie-
dag met een spectaculaire veiling. 
De opbrengst van deze veiling was 
bestemd voor de stichtingen Siloah, 
Adullam en De Schutse. Daarnaast 
was het mogelijk om een dona-
tie via de vernieuwde webshop te 
doen. De veiling en de donaties 

hebben een totaalbedrag van  
€ 70.378,53 opgebracht. Samen 
met deelnemers van de genoemde 
stichtingen waren we aanwezig 
om zakken oliebollen aan de vele 
bezoekers uit te delen. Vanaf deze 
plaats willen we iedereen, en in het 
bijzonder de firma Middelkoop, 
nogmaals hartelijk bedanken!

Lees als eerste al het comiténieuws op: 
www.adullamzorg.nl/comitenieuws
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Stofjes, kantjes en 
bandjes gevraagd!
Omdat we nog steeds van alles maken voor de 
Adullam-verkopingen en onze voorraad uitge-
put raakt, zijn we op zoek naar restjes stof, wol, 
garen, kantjes, bandjes en dergelijke. 

Neem contact op met: 
M. Ringelberg
Nieuwe Koolweg 3
4301 SC Zierikzee
T 0111 41 38 11

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

D.V. DONDERDAG 30 MAART
Mw. Bunt en Van Walsem Tweedehands 
kledingbeurs van 13.30 tot 15.00 uur; 
verenigingsgebouw Eben-Haëzer aan de 
Kerkstraat 4 te Kesteren. 

D.V. ZATERDAG 1 APRIL
Comité Hendrik-Ido-Ambacht; jaarlijkse 
verkoopdag; van 9.30 tot 13.00 uur; 
Willem de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan 
20, Hendrik-Ido-Ambacht.

D.V. WOENSDAG 5 APRIL
Comité Tholen; kledingverkoop m.m.v. 
D&M-fashion, Gentle Kids en Yu & Me; van 
10.00 tot 14.00 uur; zaal GG, Schoolstraat 
4, Scherpenisse; en van 16.00 tot 20.00 
uur; Dorpshuis De Stove, Voorstraat 42, 
Stavenisse.

D.V. ZATERDAG 8 APRIL
Comité Geldermalsen; voorjaarsverko-
ping; van 10.00 tot 15.00 uur; bedrijfshal 
Van Doorn, Laageinde 15a, Geldermalsen.

D.V. ZATERDAG 22 APRIL 
Comité Doornspijk; psalmzangavond met 
bovenstem; o.l.v. Lulof Dalhuisen; orgel: 
Peter Wildeman; van 19.00 tot 21.00 uur; 
Bovenkerk, Koornmarkt 28, Kampen. 

Comité Puttershoek; grote verkoping 
en open dag Maasheim; van 10.00 tot 
16.00 uur; Maasheim, Groeneweg 10, 
Puttershoek. 

D.V. ZATERDAG 6 MEI
Vrouwenvereniging Ruth en jeugdvereni-
gingen Obadja en Jonathan van de HHG 
Rehoboth te Nieuwleusen; verkoopdag en 
autowasdag t.b.v. de zending van de HHK 
en Adullam; van 10.00 tot 16.00 uur; HHG 
Rehoboth, Meeleweg 41, Nieuwleusen.

D.V. WOENSDAG 10 MEI
Kroonhoeve; geraniummarkt en 
open middag; van 13.00 tot 17.00 uur; 
Kroonhoeve, Garderenseweg 59, Uddel.

D.V. ZATERDAG 13 MEI
Comité Urk; verkoopdag; van 9.00 tot 
16.00 uur; terrein Jachin Boazkerk, Het Top 
1, Urk.

Comité Nederhemert; jaarlijkse verko-
ping; van 9.30 tot 13.00 uur; kerkplein 
HHG, Kapelstraat 3, Nederhemert.

D.V. ZATERDAG 20 MEI
Comité Genemuiden; verkoping op 
Muiderheim; van 10.00 tot 14.00 uur; 
terrein Muiderheim, Krommesteeg 2, 
Genemuiden.

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

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

D.V. ZATERDAG 27 MEI 
Comité Alblasserdam; grote verkoping; 
van 9.30 tot 15.00 uur; ds. B.Toesplein, 
Alblasserdam.

D.V. ZATERDAG 3 JUNI 
Comité Ede; verkoping op Veldheim; 
van 9.30 tot 15.30 uur; terrein Veldheim, 
Bovenbuurtweg 33, Ede.

D.V. MAANDAG 5 JUNI
Comité Doornspijk; autopuzzelrit; starten 
tussen 13.30 en 14.30 uur; bij het Adullam-
winkeltje, Oude Harderwijkerweg 35, 
Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 8 JULI
JAM-fietstochtcomité; jaarlijkse sponsor-
fietstocht; starten tussen 8.30 en 9.00 uur; 
bij kerkgebouw OGG, Onderdijkse Rijweg 
214, Hendrik-Ido-Ambacht. Opgeven kan 
via de website www.jamfietstocht.nl.

D.V. DINSDAG 8 AUGUSTUS
Comité Ouddorp; fietstocht; inschrijven 
tussen 10.00 en 12.00 uur; in Eben-Haëzer, 
Preekhillaan 3, Ouddorp. 

D.V. ZATERDAG 23 SEPTEMBER
Comité Ouddorp; najaarsfair; van 9.30 
tot 15.00 uur; in de ring van het dorp 
Ouddorp. 

Actie op Urk

Maar liefst € 13.809 bracht de gerooktezalm-actie op! Deze actie 
is geheel gesponsord door familie J. Bakker en Rodé Vis Urk. 
Hartelijk dank!

Steun Adullam
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Giftenverantwoording 4e kwartaal 2016

Kerkelijke gemeenten
Achterberg (OGGiN) €513,60; Achterberg (HHG) €262,38; 
Amersfoort (OGGiN) €20; Barendrecht (CGK), Maasheim 
€500; Barneveld (GGiN) €250; Beekbergen (OGGiN) €584,30; 
Bunschoten (OGGiN) €236,20; Delft (CGGiN) €59,60; De 
Beek-Uddel (GGiN) €500; Dinteloord (GGiNbv) €375,35; 
Doorn (OGGiN) €64,47 + €63,40 + €63,37; Dordrecht 
(OGGiN) €4.500; Dordrecht (OGGiN), nieuwbouw 
Zuiderheim €1.000; Elburg (CGK) €100; Elspeet (GG) €100; 
Elspeet (HHG) €100; Elst (OGGiN) €422,85; Garderen (HHG) 
€100; Geldermalsen (OGGiN) €1.331,55; Giessendam, Neder-
Hardinxveld en Sliedrecht €100; Gouda-Stationsplein (GGiN) 
€100; Gouderak (OGGiN) €200; Haarlem (HHG) €36,90; 
Hardegarijp (HHG) €25; Hasselt-Rouveen-Zwolle (HHG) 
€170; Hendrik-Ido-Ambacht (OGG) €7.500 + €1.145,60; 
Hendrik-Ido-Ambacht (OGG), nieuwbouw Maasheim 
€2.950; Hoevelaken (HHG) €286,26; IJsselmuiden-Grafhorst 
(HHG) €400; IJsselmuiden-Grafhorst (Herv.) €200; Kampen 
(OGGiN) €1.256,70; Kinderdijk (OGGiN) €660,90; Krimpen 
a/d IJssel (OGGiN) €2.346; Leerbroek (HHG) €2.000; Lienden 
(OGGiN) €149,60; Loenen a/d Vecht (OGGiN) €869,05; 
Maartensdijk (HHG) €500; Middelburg-Centrum (GG) €250; 
Montfoort (HHG) €1.000 + €260,40; Nieuw-Beijerland 
(GG), nieuwbouw Maasheim €7.500; Nieuw-Beijerland 
(GG) €1.500; Nieuw-Beijerland (OGGiN) €538,45; Nieuw-
Lekkerland (HHG) €200; Nieuwaal (HHG) €50; Oene (Herv.) 
€350; Oldebroek (OGGiN) €261,05; Oldebroek (VOGG) €50; 
Oostburg (OGGiN) €1.008; Oostvoorne (GG), nieuwbouw 
Zuiderheim €3.000; Ouddorp (HHG), t.b.v. De Mantelienge 
€2.037,95 + €10; Ouddorp (HHG) €1.832,90; Oud-Beijerland 
(GG), nieuwbouw Zuiderheim €2.950; Oud-Beijerland 
(OGGiN) €2.039; Oud-Beijerland (OGGiN), nieuwbouw 
Zuiderheim €4.000; Rhenen (OGGiN) €411,30; Ridderkerk 
(HHG) €806,90 + €500; Rijssen (OGGiN) €395,42 + €100; 
Rijssen (GGiNbv) €250; Rotterdam-IJsselmonde (GG) €600; 
Scherpenisse (VHG) €300; Scherpenzeel (GGiN) €125; 
Scheveningen (OGGiN) €128,40; Schoonrewoerd (HHG) 
€200; Sliedrecht (GG) €100; Terwolde-De Vecht (GG) €300; 
Ter Aar (HHG) €101; Urk (GGiN) €250; Utrecht (OGGiN) 
€291,90; Veenendaal (GGiNbv) €6.000; Veenendaal (HHG) 
€882,64; Veenwouden (OGGiN) €152,02; Vriezenveen 
(HHG) €3.400; Waarder (HHG) €500; Waarder (Herv.) 
€386,84; Waarder (Herv.), nieuwbouw Zuiderheim €300; 
Waddinxveen (OGGiN) €68,20 + €64,20; Wekerom (OGGiN) 
€500; Wijk bij Heusden (HHG) €200; Woudenberg (OGGiN) 
€605; Woudenberg (HHG) €20; Wouterswoude (HHG) €200; 
Zeist (GG) €60; Zoetermeer (OGGiN) €484,70; Zuilichem-
Brakel (HHG) €100.

Particulieren
€4,90 HA; €6 TvdZ; €7,50 JS; €10 AB; FV; AB; AB; EvdW; HM; FV; 
AvW; DvM; FV; AdG; AK; €15 TvdW; EvdE; €20 GE; CdW; PvD; 
KB; PB; JR; GE; JT; SdJ; €25 NN; GS; AdL; TR; CH; JP; JV; GS; AS; 
MdB; GG; AvS; GL; MV; NvH; BE; GW; GW; GS; €30 HB; €35 AN; 
€40 CV; €45,38 CB; CB; CB; €46,10 JvdN; €50 WD; RC; JD; AvdH; 
JT; WD; WD; AW; KL; TV; TvE; GdR; JN; KdT; JV; JvH; JS; WvD; 
HvD; JdM; AV; €70 AT; €75 JS; PM; €95,05 NN; €100 NN; WH; RK, 
nieuwbouw Zuiderheim; LK, nieuwbouw Zuiderheim; CB; PK; 
CB; HS; HV; AvA; HvK; AvD; GB; AdU; CB; AB; JO; K; WK; L; AvdB; 
JK; V; HvD; AM; €113 MH; €115 LL; €125 TvW; TvW; TR; OS; €150 
RvD; CvdW; JvM; D; €200 DR; NN; MdP; DdP; GFvR; AV; HH; 
AV; MH; DR; JK; GvdL; €250 PvdB; GP; AS; NN; WvR; JH; MvdS; 
€290 GvW; €300 GB, nieuwbouw Maasheim; JV; MB; €300,25 
AK; €350 LB, nieuwbouw Maasheim; €375 vH; €400 JS; AS; 
€450,45 TK; €500 EV; JM; HV; JV; JS; HdT; JS; A; V; €650 HvG; 
€720 JO; €900 JvW; €1.000 GA; LF; €2.500 NN; €4.500 NN.

Bedrijven en overige instellingen
Breunesse van Ginkel €1.600; Commerce BV €10.000; E.J. 
Bos Mengvoeders €250; Fa. Grosa €200; Fieja Beheer BV 
€1.000; Homaree Lunteren €250; Kringloop De Cirkel €2.500; 
NN €200; €600; €10.000; Ochten, Stichting EGAK €1.375; St 
Middelkoop, MB-relatiedag €23.459,51; Tomco Beheer €250; 
Van Horssen BV €100; Van Iperen BV €5.000; Waardevast BV 
€250; Wiko VOF €200.

Legaten en nalatenschappen
HB te R €5.000.

Busjes
Bruinisse €21,35; Maartensdijk €150; Veenendaal, mw. Groen-
van Erkel €39,95.

Lingerie
Den Bommel €2.000; Werkendam €2.500; Wijk en Aalburg 
€1.000.

Verkopingen comités
Barneveld €10.000; Betuwe-Oost €6.000; Garderen (incl. 
krentenbroodactie) €12.020,98; Geldermalsen €19.345,29; 
Hardinxveld-Giessendam, verkoping €13.000; Hardinxveld-
Giessendam, advertenties programmaboekje €9.000; 
Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst €510; Kampen-IJsselmuiden-
Grafhorst €2.000; Krimpen a/d IJssel €59.056; Kroonheim, 
open dag €11.540,09; Maartensdijk €11.025; Montfoort 
€2.000; Oosterland €2.750; Ouddorp €3.200,59; Rijssen, 
najaarsverkoping €6.200; Veldheim, open dag 2016 €20.000.

Diversen
Kaartenverkoop Annigje Bloed €280; kledingverkoop 
Bergambacht €1.000; oudpapier-actie Bergambacht €5.250; 
verkoop zelfgemaakte kaarten C. van Oort €160; contactdag 
Geldermalsen €508,86; Mylène-party Dineke Kik €85,60; E. 
Lakerveld, gift uit verkoop €100; E. Lakerveld, verkoop boe-
ken/kaarten €175; opbrengst zelfgemaakte kaarten fam. 
Baaij €125; verkoop tweedehands boeken G. Mulder €50; 
verkoop krentenbroden Geldermalsen €374,70; vrouwen-
vereniging Rebekka OGGiN Grafhorst, t.b.v. godsdienston-
derwijs €3.500; snoepactie Hardinxveld-Giessendam €2.500; 
winkeltje en oud papier Hardinxveld-Giessendam €2.500; 
eindejaarsafdracht Hardinxveld-Giessendam €10.000; kle-
dingbeurs en autowassen Hardinxveld-Giessendam €750; 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond €18.780; JAM-fietstocht 
2016 Hendrik-Ido-Ambacht €3.900; krentenbroodactie 
Hoekse Waard €5.720; Janneke Hop, ‘t Klomperschuurtje 
€5.000; verkoop postzegels J.H. van Dam €87,60; cartridges J. 
Snoep, Krimpen a/d IJssel €86,94; oliebollenactie Leerbroek 
€3.247,10; opbrengst kaartenverkoop Leerbroek €2.250; 
vrouwenvereniging Helpende Hand Loenen a/d Vecht 
€5.800; psalmzangavond Maartensdijk €956,93; fotokaarten 
A. v/d Waal, Maartensdijk €450; fotokaarten 2015 A. v/d Waal, 
Maartensdijk €350; boerderijverkoping Maartensdijk €1.700; 
collecte kerkdienst Maartensdijk €767,50; thuisverkoop G. 
Mulder, Maartensdijk €294; kerst- en nieuwjaarskaarten 2015 
Maartensdijk €370,20; kledingactie Maartensdijk €368; kle-
dingactie Maartensdijk €250; kledingactie 2015 Maartensdijk 
€420; thuisverkoop 2015 mw. Hoogendijk, Maartensdijk 
€196,94; oudpapier-actie Maartensdijk €1.740,32; pot-
grondactie Maartensdijk €1.149,44; rookworstenactie 2015 
Maartensdijk €1.150; rookworstenactie 2016 Maartensdijk 
€1.237,50; thuisverkoop fam. v/d Vlies, Maartensdijk €1.000; 
kaart- en snoepverkoop Nel Snijders €780; Mylène-party Nel 
Snijders €11,70; verkoop kerstkaarten 2016 Nieuwe Tonge 
€130; ontmoetingsdagen Waarder en Hierden €350; kaarten-
verkoop Jacobine v/d Dorpel, Oosterland €500; kaartenver-
koop mw. Bakker, Oosterland €450; kaartenverkoop P.J. van 
der Bas €25,25; kerstkaarten R. Mensink, Oldebroek €1.354,74; 
psalmzangavond GGiN Rhenen €715; fietstocht en verkoop 
diverse producten Rijssen €664,60; kaartenverkoop Leersum 
€1.500; statiegeldactie Albert Heijn Rijssen €354,65; statie-
geldactie Jumbo Rijssen €220; scholengemeenschap Marnix, 
Dordrecht €653,75; Staphorst €18.500; Staphorst €6.500; 
vrouwenvereniging Dorcas VOG Oldebroek €500; vrou-
wenvereniging Dorkas OGGiN Kampen €1.000; oud papier 
Wartburg College Rotterdam €470,40; giften via incasso 
€210; giften via website €1.684,95.

€ 1.250.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                   € 0 -

Heel 2016:  

€ 1.300.054 

Eenieder wordt harte-
lijk dankgezegd voor 
het realiseren van de 
doelstelling. Hiermee 
maakt u het mogelijk 
dat onze naaste met 
een verstandelijke 
beperking zorg en be-
geleiding op Bijbelse 
grondslag ontvangt!

Doel-
stelling 

2016

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

4e kwartaal 
2015

4e kwartaal 
2016 heel 2015 heel 2016

Donatiefonds - donaties € 12.183 € 11.472 € 79.942 € 78.754

Donatiefonds - giften € 30.840 € 22.441 € 136.903 € 121.231

Stichting Steun Adullam € 453.127 € 479.654 € 969.860 € 1.100.069

Totaal fondsenwerving € 496.150 € 513.567 € 1.186.705 € 1.300.054

Nalatenschappen € 152.500 € 5.000 € 350.223 € 130.812

Totaal inkomsten € 648.650 € 518.567 € 1.536.928 € 1.430.866

Steun Adullam
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Muiderheim
1.  Grieke Roos uit ’t Harde als medewerker 

woonbegeleiding 

Kroonheim
2.  Diederik van Essen uit Barneveld als 

manager instelling 

Veldheim
3.  Nelleke Vlot uit Veenendaal 

als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding 

KDC De Klimboom (Rehobothschool)
4.  Annita van den Brink uit Overberg als 

medewerker activiteitenbegeleiding
5.  Anneke Bloemert uit Staphorst als 

medewerker activiteitenbegeleiding 
6.  Cato de Vree uit Randwijk als 

oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding 

7.  Marion van Wingerden-Vink uit Barneveld 
als medewerker activiteitenbegeleiding 

8.  Jacoline van Vliet uit De Glind als 
medewerker activiteitenbegeleiding 

9.  Jeanet Landwaart uit Kortenhoef als 
zorgassistent

Maasheim
10.  Hans Kooistra uit ’s-Gravendeel als 

leerling-begeleider
11.  Karin van Elsäcker uit Hendrik-

Ido-Ambacht als medewerker 
woonbegeleiding 

12.  Antonet de Heer uit Werkendam als 
zorgassistent 

13.  Marline Flikweert uit Kruiningen als 
woonbegeleider

14.  Pellina van der Burgh uit Ommeren als 
medewerker woonbegeleiding 

15.  Wilma Wisse uit Gouda als 
woonbegeleider 

16.  Nelleke van der Perk uit ’s-Gravendeel als 
woonbegeleider 

17.  Leanne Boer uit Barendrecht als 
woonbegeleider 

18.  Arina van der Meer uit Capelle aan den 
IJssel als medewerker woonbegeleiding 

19.  Elizabeth Visser uit Ridderkerk als 
zorgassistent 

20.  Marieke van den Berg-Bunt uit Haaften 
als medewerker woonbegeleiding 

21.  Annelies Groeneweg-Visser uit 
’s-Gravendeel als huishoudelijk 
medewerker

22.  Mirjam de Haan uit Numansdorp als 
medewerker activiteitenbegeleiding

Polderheim
23.  Elze Vlot uit Hardinxveld-Giessendam als 

medewerker woonbegeleiding 

Wilgenheim
24.  Willeke de Vos-Markus uit Almkerk als 

medewerker activiteitenbegeleiding

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

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

Tekst: Guze van der Tang
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Tekst: Guze van der Tang Personeelsregister

Wil jij je handen uit de mouwen 
steken voor anderen? Dan kunnen 
wij jou misschien wel enthousiast 
maken om een weekje mee 
te draaien op logeergroep ‘De 
Zeekade’ te Puttershoek! Zowel in 
de zomerperiode als in een andere 
periode  in het jaar kunnen wij 
vrijwilligers gebruiken, dus van harte 
welkom! Meld je aan via:
jmdebruijn@adullamzorg.nl  of bel 
naar 088 238 61 03.

Even wat vrije tijd? 
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10 november jl.: 
Maria de Bruijn 
(Zuiderheim) 
en Gerbert van 
der Graaf

11 november jl.: Rijnet 
Bruintjes (Muiderheim) en 

Jan-Willem van Dam

16 december jl.: Grietje Vos 
(Muiderheim) en Bert Compagner

23 december jl.: Emmely van den Belt 
(Horstheim) en Aalt Kolk

We zijn 
getrouwd!

9 december jl.: Henriët Jansen 
(Muiderheim) en Jochem van 
Steenis 

Klaasje Dunnink, activiteitenbegeleider Horstheim

Op Veldheim gingen 
Martijn Slotengraaf 
en Lia Evers (links) 
beiden 12,5 jaar en 
Maria van der Wilt 
(25 jaar) terug in de 
tijd. Uit de mooie 
doos die zij ter gele-
genheid van hun 
jubileum kregen, 
kwamen voorwer-
pen waarmee zij al 
die jaren gewerkt 
hadden: schorten, 
klompen, een thee-
kan, snoezelmateri-
aal, foto's… Een feest 
van herkenning en 
een verwennerij met 
prachtige cadeaus! 
Alsnog gefeliciteerd!

Veldheim-jubilarissen

25 jaar werkzaam bij Adullam

Tekst: Mien van Ginkel en Ellie de Bruin-Veenvliet

Muiderheimers genieten 
van de winterse dagen!
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Maarten 
vertelt…

Even buurten

Effe buurten ‘Effe buurten’ bij de naastgelegen kinderboerderij: de mannen van Veldheim genieten volop!

“Even voorstellen. Ik ben Maarten de Graaf 
en ik woon op Beekheim. Naast mijn klus-
jes hier, heb ik ook een hobby. Ik ben daar 
graag mee bezig! Dat is ook wel te mer-
ken, want thuis bij ome Jan doe ik dit ook. 
Mijn hobby is mooie platen maken van 
ministeck. (…) Ik beleef er veel plezier aan, 
zóveel dat ik inmiddels bijna mijn voor-
beeldboek uit heb. Daarom een vraag aan 
jullie,” grapt Maarten, “als jullie nou even 
geld inzamelen voor mij, kan ik weer een 
nieuw ministeckboek kopen. Hartelijke 
groet van Maarten.”

Dit altijd met veel liefde zorgende Kroonheim-team 
genoot van een gezellige, gezamenlijk gemaakte high tea!

Na jaren neemt mw. E. de Jong 
afscheid als verjaardagsvrijwil-

liger. Bram Luijk (manager 
Servicecentrum) overhandigt 
haar als dank een boeken-
bon en bloemen!

15 jaar heeft Mien van Ginkel 
deze rubriek Even Buurten ver-

zorgd, maar zij gaat er nu toch 
mee stoppen. Bedankt, Mien! 

Intussen heeft Ellie de Bruin-Veenvliet 
beide taken overgenomen. We hopen 

dat zij deze taken vele jaren met veel 
plezier mag doen! 

High tea
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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 Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

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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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

Steun Adullam:
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.

IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67
t.n.v. Stichting Steun Adullam, 
Barneveld

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Donateursadministratie 
Adullam, Antwoordnr. 1272, 
3770 WB Barneveld
of mail naar: 
steun@adullamzorg.nl
Bellen mag ook: 
T 088 238 55 26

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: 
De Groot, Goudriaan

Contactblad van Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Steun het werk van onze Stichting! 

Stichting Steun Adullam, Barneveld
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67

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

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Zie voor meer nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws

In navolging op de samenwerking met 
de Rehobothschool in Barneveld, gaat 
Adullam met ingang van D.V. sep-
tember 2017 samenwerken met de 
Eliëzer- en Obadjaschool in Zwolle. 
Het kinderdagcentrum van Horstheim 
in Staphorst verhuist naar het terrein 
van de Obadjaschool aan de Willem 
Barentszstraat in Zwolle. Lees meer op 
www.adullamzorg.nl/nieuws. 

Kinderdagcentrum verhuist van 
Staphorst naar Zwolle

Na een zorgvuldig door-
lopen ECD-selectietraject 
heeft Adullam besloten 
het ECD PlanCare van De 
Heer Software in te voeren. 
Hiertoe hebben de heer 
A. Prins, Raad van Bestuur 
bij Adullam, en de heer M. 
de Visser, directeur bij De 
Heer Software, in januari een overeenkomst ondertekend. Lees meer op 
www.adullamzorg.nl/nieuws.

Adullam tekent 7-jarige overeenkomst 
met De Heer Software

Kort Adullam-nieuwsColofon

Speciaal om leidinggevenden (zoals teamleiders, locatieleiders en 
managers instelling), maar ook zij- en herintreders te werven, is 
Adullam een wervingsactie gestart onder de naam 'Mooi werk!'. In 
een speciale bijlage bij het Reformatorisch Dagblad van 4 januari 
jl. werd dit mooie werk vanuit diverse functies belicht. Wilt u deze 
artikelen (nog eens) lezen? Kijk dan op www.adullamzorg.nl/
mooiwerk. Ook kunt u zich daar opgeven voor diverse workshops 
om kennis te maken met het mooie werk van Adullam.

Mooi werk!
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