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In contact 
met…

Aandacht 
voor...

Inhoud Voorwoord

Na dertig jaar afscheid van 
Adullam. In dit nummer een 
interview met Marri Teeuw, een 
medewerker van het eerste uur. 
Het ging er bij de oprichting om 
zorg te mogen bieden, gegrond 
op Gods Woord; daar gaat het nu 
nog om. Het Bijbelse onderwijs 
raakt het hart van het werk van 
Adullam. De vraag bij het ontwik-
kelen van de nieuwe methode 
was: hoe kunnen we de Bijbelse 
boodschap op een eenvoudige 
wijze leggen aan het hart van 
de mensen die bij Adullam zorg 
en onderwijs mogen ontvan-
gen? Adullam heeft een mooie 
methode ontwikkeld, op ver-
schillende niveaus, passend bij 
de zorgvrager. Dat er onder ons 
gebed zou mogen zijn of de 
Heere het  onderwijs aan de har-
ten zou willen zegenen. Tot roem 
van Zijn Naam en tot zaligheid 
van zondaren.

A. Prins
Raad van Bestuur
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Adullam   
  toen en nu!

Na 30 jaar afscheid 
van Adullam

Richard Olieman, Tineke Bos, Griëtte 
van Rees en Sjoukje Zijlstra

2



 

Zacharias neemt ons in zijn lofzang mee naar het funda-
ment van de zaligheid. De grond van de vergeving der 
zonden ligt in God Zelf. Immers, Zacharias verwoordt dat 
de grond van de zaligheid van Zijn Kerk er is “door de 
innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, 
met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte.”
Waaruit blijkt dan Gods barmhartigheid? Blijkt dat uit 
de vergeving van de zonden? Dat ook, maar daar is wat 
aan voorafgegaan. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat de zonden vergeven kun-
nen en mogen worden zonder aan Zijn 
recht voorbij te gaan. In eerste instan-
tie blijkt dan Zijn barmhartigheid uit 
het geven van de Middelaar. Hij heeft 
Hem gegeven Die tussen beide par-
tijen, die het met elkaar oneens zijn, 
in staat. Hij behartigt beider belang. 
Zowel het belang van God de Vader 
als het belang van de andere partij. Zo 
laat God Zich, in het Evangelie, in het 
hart zien. Hij heeft ten diepste Zichzelf 
gegeven.

Een wonder
God de Vader heeft alles gegeven wat 
Hij had; Zijn eniggeboren Zoon. Hieruit 
blijkt dat Hij niet aan Zijn recht voor-
bij wilde gaan. Zijn Zoon zou immers 
door het vervullen van de heilige Wet en door Zijn lijden 
en sterven voldoen aan het recht van Zijn Vader! Hij heeft 
Zijn Vader boven alles lief! Tegelijk toont Hij Zijn innerlijke 
ontferming naar zondaren. Hij heeft Zichzelf gegeven, 
opdat zondaren, door genade, de toevlucht tot Hem zou-
den leren nemen. Om zo tot eer van God gered te worden 
van het eeuwige verderf. Alleen door Christus kunnen we 
met God verzoend worden. Het is alleen Zijn gerechtig-
heid die redt van de dood. Hebt u Hem door genade al 
zielsbevindelijk nodig gekregen?
In onze tekst wordt Hij de Opgang uit de hoogte 
genoemd. Waarom wordt Hij hier nu Opgang uit de 
hoogte genoemd? De Opgang zoals hier vertaald is, kan 
tevens Spruit betekenen. We kunnen dan onder andere 
verwijzen naar Jeremía 23:5. Dat is dus een Messiaanse 

aanduiding. Hij is gesproten uit het geslacht van David. 
De toevoeging ‘uit de hoogte’ betekent dat deze Spruit 
ook vanuit de hemel komt en van God afkomstig is, dus 
de beloofde Messías. Tevens kan het woord ‘Opgang’ 
gebruikt worden voor de opkomst van de zon. Dan kun-
nen we denken aan Numeri 24:17, waar geprofeteerd 
wordt van de ster uit Jakob. We kunnen ook verwijzen 
naar de Zon der gerechtigheid uit Maleáchi 4:2.

De Opgang uit de hoogte, de Zon of Ster 
schijnt dus uit de hoogte! Hij komt om 
ons te bezoeken. Nee, het betekent hier 
niet dat het een bezoeken is met Zijn wre-
kende gerechtigheid. Hier is juist sprake 
van het tegendeel. Wat een wonder! Is het 
u persoonlijk al tot een wonder gewor-
den? Het is een bezoeken in Zijn gunst. 
We kunnen dat bijvoorbeeld ook lezen in 
Ruth 1:6. Daar is sprake van een bezoe-
ken in gunst: de HEERE had Israël bezocht, 
gevende hun brood.

Waar geloof
Hier gaat dit bezoeken nog dieper. Hij 
bezoekt hen en geeft Zijn volk de Opgang 
uit de hoogte. Door Israël te bezoeken 
met de Opgang uit de hoogte betoont 
God Zijn genadige rechtvaardigende 
gerechtigheid. Dat wil zeggen dat Hij 

Christus schenkt als de enige Weg, de Waarheid en het 
Leven. Hoe zalig is het volk dat naar Hem hoort en buigt 
voor Hem. U? Jij?
Vergeet het toch niet en nooit! Er is alleen verzoening 
door het ware geloof in Hem en Zijn volkomen en vol-
brachte werk. En het ware geloof is niet een aangepraat 
of een eigengemaakt geloof, maar het is het geloof dat 
gewerkt wordt door Woord en Geest. Daarin wordt wer-
kelijk ervaren dat Hij Zijn licht verspreidt en wordt u 
persoonlijk schuldenaar voor God. Zo wordt in die ont-
dekkende weg geleerd dat eenieder die de Opgang uit de 
hoogte, de Zonne der gerechtigheid navolgt, niet in de 
duisternis zal wandelen, maar het licht des levens zal heb-
ben. Kent u Hem nog niet? Val Hem nederig te voet, nu 
het nog kan, om van Hem Zijn wegen te leren.

Overdenking

“(…) met 

welke ons 

bezocht 

heeft de 

Opgang uit 

de hoogte.” 
Lukas 1:78b

Lukas 1:78b

De beloofde Messias

Ds. A. de Groot, Genemuiden
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Blauwe, rode en groene 

stoelen staan om 

een ovale tafel heen 

geschoven. Poppen 

liggen in de hoek, 

kleurpotloden staan 

geordend in mandjes. 

Aan de muur hangt 

een plaat. ‘Woensdag’ 

staat erop, met een 

poppetje dat een gebaar 

uitbeeldt. Voor de ramen 

hangen herfstwerkjes. 

Ondanks de 

herfstvakantie is het op 

het kinderdagcentrum 

in Zwolle gezellig druk. 

Lydia van de Belt (7) en 

haar begeleider Marleen 

Katgert (30) kleden 

samen een pop aan. 

Glimlachend poseert 

Lydia daarna voor de 

fotograaf. Haar dag kan 

niet meer stuk!

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom    Foto’s: Kees van der Mark

Marleen Katgert helpt jonge kinderen  kleine stapjes vooruit te maken

 “Als ik zie dat kinderen klaar zijn  voor school, ben ik zo trots op ze!” 
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H“Het moeilijkste 

vind ik het als 

een kind wat 

duidelijk wil 

maken, maar ik 

niet begrijp wat 

het bedoelt”

Marleen Katgert

IN CONTACT MET

IN CONTACT MET 
DE ZORGVRAGER

DEEL 1: COMMUNICATIE MET 

BEWONERS MET EEN ERNSTIG 

VERSTANDELIJKE BEPERKING 

(GEPLAATST IN JUNI 2017)

DEEL 2: COMMUNICATIE MET 

DOVE EN SLECHTHORENDE 

BEWONERS (GEPLAATST IN 

SEPTEMBER 2017)

DEEL 3: COMMUNICATIE MET 

JONGE KINDEREN MET EEN 

BEPERKING

Marleen Katgert helpt jonge kinderen  kleine stapjes vooruit te maken

 “Als ik zie dat kinderen klaar zijn  voor school, ben ik zo trots op ze!” 
In het lokaal waar Marleen Katgert werkt, 
hangt een gezellige sfeer. Op haar groep 
zijn vandaag geen kinderen (in het lokaal 
ernaast wel), maar alles wijst op de aanwe-
zigheid van dagelijks kleine bezoekertjes 
in deze ruimte. Als activiteitenbegeleider 
werkt Marleen dagelijks met kinderen tus-
sen de twee en zeven jaar, die voorbereid 
worden op het naar school gaan. Marleen: 
“Als kinderen bij ons worden aangemeld 
en op het kinderdagcentrum (KDC) komen, 
observeren we eerst wat het niveau is 
waarop het kindje zit en waar het naartoe 
moet om naar school te kunnen gaan. Soms 
komen kinderen hier vanaf hun tweede of 
derde verjaardag; het is net wat de ouders 
willen en wat zij fijn vinden voor hun kind.” 
Op de stoel blijven zitten, zelfstandig leren 
eten met een vork, gymmen, een puzzel 
maken of samen een creatief werkje maken, 
moeiteloos somt Marleen de vaardighe-
den op waaraan ze samen met de kinderen 
werkt. En dat is maatwerk, blijkt wel.

Persoonlijke doelen
Per kind wordt namelijk bij binnenkomst 
een plan gemaakt waarin de persoonlijke 
doelen van het kind verwoord worden. De 
methode ‘Kleine Stapjes’ biedt daarin hou-
vast. Marleen: “We leren de kinderen kleine 
stapjes te maken op het gebied van fijne en 
grove motoriek en sociale en persoonlijke 
vaardigheden. Per kind bekijken we waar 
de meeste energie in gestopt moet worden, 
maar door de week heen komen eigenlijk 
vanzelf alle domeinen aan bod. Een ringen-
toren maken, een lesje gymmen of samen 
leren spelen: de doelen zitten eigenlijk 
overal doorheen verweven.” En het uitein-
delijke doel? Marleen glimlacht: “Ja, dat het 

kind goed voorbereid naar school gaat. 
Daar doe je het voor. Als ik zie hoe kinde-
ren soms in de periode dat ze bij ons zijn zó 
ontwikkelen dat ze na een tijdje naar school 
kunnen, ben ik zo trots op ze!” Enthousiast 
noemt ze een voorbeeld: “We hadden hier 
eens een jongetje dat in een korte peri-
ode zulke grote stappen maakte, dat was 
gewoon genieten! Toen hij binnenkwam, 
kon hij nog geen gebarentaal, maar binnen 
korte tijd pikte hij heel veel gebaren op. Als 
ik dan een bekend verhaal voorlas, maakte 
hij al de gebaren bij de gebeurtenissen die 
op de volgende bladzijde zouden komen. 
Ondanks dat hij niet kon praten, maakte hij 
zo een enorme groeispurt op het gebied 
van communicatie. Dat soort ervaringen 
geeft me zoveel energie! Dan voel je: dit 
willen we, hier doen we het als begeleiders 
voor! Natuurlijk komt alles uit het kind zelf; 
dat moet er zelf klaar voor zijn om te leren. 
Maar als je het zo kunt helpen en nieuwe 
vaardigheden kunt bijbrengen: geweldig!” 

Samenwerken
Al is de werkelijkheid soms weerbar-
stig en moeten er ook weleens stapjes 
terug gedaan worden. Dat hoort erbij, 
denkt Marleen, maar moeilijk is het wel. 
Communicatie met het kind, observeren 
en praten met de ouders bieden dan vaak 
uitkomst. “Soms zie je dat een kindje heel 
verdrietig en gefrustreerd is en dan merk 
je: het wil iets, maar kan het (nog) niet. Dan 
moet je je doelen bijstellen en kijken: wat 
kan het wél en dan dat succes uitbreiden, 
om zo via een omweg te kijken of je alsnog 
kunt bereiken wat je wilde.” De samenwer-
king met ouders is daarin heel belangrijk, 
zegt Marleen. “Tenslotte vertrouwen ouders 
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J"Je wilt zo 

graag dat 

kinderen hun 

boodschap 

kunnen 

overbrengen!"

Marleen Katgert

“Knutselen vind ik het leukste” 

“Appel!” Enthousiast wijst Lydia van de Belt (7) op het icoontje achterop 
de laptop van de interviewer. “Goed zo, dat is inderdaad een appel”, 
prijst Marleen haar. Lydia kijkt stralend voor zich uit. Vandaag is het een 
bijzondere dag op het kinderdagcentrum waar ze elke dag komt. Ze 
mag op de foto voor in het kwartaalblad en vertellen over de dingen 
die ze elke dag hier doet.

ons hun jonge kind toe, dat is heel wat. Ik voel 
die verantwoordelijkheid dagelijks in de omgang 
met de kinderen hier.” Ze noemt een concreet 
voorbeeld: “We hadden eens een jongetje dat 
moest leren met een vork te eten. Toen hij na een 
vakantie weer terugkwam, ging het met de vork 
eten heel goed. De ouders vertelden stralend 
dat ze het de hele vakantie ook thuis geoefend 
hadden. En jawel, hij kon het nu! Dan ben je alle-
bei - als ouders en begeleider - blij en trots op 
het kind.” Marleen benadrukt hoe belangrijk het 
is om dat ook richting het kind te communice-
ren. “Je ziet echt dat kinderen ‘groeien’ als ze een 
compliment krijgen; dat doet ze zó goed. Het is 
ontzettend belangrijk om ze bewust die pluim te 
geven als iets goed gaat.” 

Onbegrip
Het moeilijkste in haar werk vindt Marleen het 
als ze een kindje uit haar groep niet begrijpt. Ze 
kijkt nadenkend voor zich uit. “Ja, dat is misschien 
wel het allermoeilijkste dat er is. Laatst was er 
bijvoorbeeld een jongetje dat huilend voor me 
stond. De tranen liepen over zijn wangen. Op 
allerlei manieren probeerde ik erachter te komen 
wat er met hem was. Door vragen te stellen - 
Heb je pijn? Doet je buik zeer? - en gebaren te 
gebruiken, maar het lukte me niet om erachter te 
komen wat hij nu bedoelde. Dat hebben ouders 
thuis misschien ook weleens met hun kinde-
ren, maar als dat in je werk gebeurt, voel je je zo 
machteloos. Je wilt zo graag dat kinderen hun 
boodschap kunnen overbrengen!” 

Overgang
Sommige kinderen komen twee dagdelen in 
de week, anderen drie of vier hele dagen. Ook 
daarin is de wens van ouders leidend. Marleen: 
“En dan hebben we natuurlijk nog de kinderen 
die al op school zitten voor bijvoorbeeld twee 
dagdelen en de rest van de tijd hier komen.” 
Want dat gebeurt geregeld: dat de integra-
tie tussen schoolvoorbereidend onderwijs en 
school langzaam maar zeker steeds meer in 
elkaar overloopt. Marleen: “Als we uiteindelijk 
samen concluderen dat het kind het beste af is 
op een school voor regulier basisonderwijs, gaat 
het daarheen en onderhouden wij contact met 
de school. We nemen dan hun doelen over en 
proberen de overgang voor het kind zo vloeiend 
mogelijk te laten gaan.” Als een kind uiteindelijk 
doorstroomt naar het speciaal onderwijs, stopt 
de taak van Marleen en haar collega’s op dat 
moment. Marleen: “Maar volgend jaar hopen we 
te verhuizen naar onze definitieve locatie, bin-
nen de Obadjaschool in Zwolle [een school voor 
speciaal onderwijs, red.]. Het voordeel daarvan 
is dat we kinderen - die uiteindelijk naar deze 
school gaan - alvast kunnen laten wennen aan 
hun nieuwe schoolomgeving.” 

Loslaten
Uit alles blijkt dat Marleen haar werk vol pas-
sie en overgave doet. Maar als de kinderen 
ten slotte bijna acht jaar zijn, komt uiteindelijk 
toch het moment van loslaten. Hoe voelt dat? 
Marleen glimlacht. “Dat verschilt natuurlijk, je 
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V“Vadertje en 

moedertje 

spelen met de 

pop is leuk”

Lydia van de Belt

IN CONTACT MET

weet dat het erbij hoort, maar nee: dat is zeker 
niet altijd leuk. Daar kan ik best moeite mee 
hebben, hoor. Je bouwt zo’n band op met 
een kind! Sommigen komen hier al vanaf hun 
tweede jaar en als je dan ziet dat ze na vijf jaar 
vertrekken naar school, ben ik ontzettend trots 
op ze. Dat vooral. Maar het is ook weleens even 
slikken; je laat ze los, ze gaan een nieuwe fase 
in. En daar heeft het kind tenslotte al die jaren 
hard voor gewerkt.” Lachend: “Dat houd ik op 
zo’n moment maar goed voor ogen.” 

Lydia aan het woord 
Lydia van de Belt komt al vanaf januari 2013 
op het kinderdagcentrum. Lydia heeft het 
Gómez-López-Hernández syndroom, waar-
door ze een ontwikkelingsachterstand heeft. 
Bijna dagelijks zit ze bij Marleen in de groep 
en geniet ze van alle dingen die onderno-
men worden. Vooral knutselen! “Daar”, wijst 
ze, naar een herfstwerkje op het raam. “Wat 
is dat, Lydia?”, vraagt Marleen. Lydia grinnikt: 
“Een paddenstoel. En een boom.” “Inderdaad, 
een boom. En vertel eens, hoe hebben we 
dat werkje gemaakt?” Met de kwast, zo blijkt. 
Fleurige penseelstreken sieren het gekleurde 
papiertje. Dan staat Lydia opeens op van 
haar stoel en loopt naar de wasbak. “En met 
deze.” Marleen knipoogt: “Inderdaad, de 

boom hebben we gemaakt door verf en een 
afwasborstel te gebruiken.” Lydia knikt heftig. 
Marleen legt uit: “Dat is ook een manier, hè. 
Soms kunnen kinderen niet onder woorden 
brengen wat ze willen zeggen, maar pakken 
ze het voorwerp dat ze bedoelen erbij, om zo 
uit te beelden wat ze bedoelen.” 

Met de pop op de foto
Lydia maakt van het moment gebruik om een 
rondje door het lokaal te lopen. “Kom maar 
weer op de stoel zitten, Lydia”, zegt Marleen. 
Rustig neemt Lydia haar plek weer in. “Vertel 
eens wat je nog meer leuk vindt om te doen.” 
Lydia denkt hard na. “Puzzel!” Marleen knikt: 
“Ja, jij kunt al een heel moeilijke puzzel maken. 
Eén met wel zestien stukjes!” Lydia straalt. “En 
vadertje en moedertje met de pop spelen, dat 
is ook leuk.” Ze kijkt Marleen aan. Die stelt voor 
de pop erbij te pakken. Snel sprint Lydia naar 
de poppenhoek, waar een pop uit een kleine 
Maxi-Cosi wordt gehaald. De slaapzak moet 
uit, een mooie jurk aan. Tenslotte moet de pop 
straks ook op de foto. Terwijl de fotograaf zijn 
spullen installeert, kleedt Lydia de pop aan. 
Gedwee gaat Lydia daarna met de pop zitten, 
een grote glimlach op haar gezicht. “Een foto-
model hoor”, prijst de fotograaf. De glimlach 
wordt groter. Lydia’s dag kan niet meer stuk! 

• Lydia is een heel open kind; ze maakt direct contact en vliegt op iedere 
nieuwkomer in de groep af. Maar niet alle kinderen zijn zo, veel kinderen vinden 
het spannend om een onbekende te ontmoeten. Ik adviseer mensen altijd om 
het kind de tijd te geven om te wennen aan je aanwezigheid. Wees niet te erg 
aanwezig, zoek een plaatsje waar het kind je kan zien en wacht eerst af of het 
misschien zelf naar je toe komt.

• Praat altijd op het niveau van het kind, letterlijk en figuurlijk. Zak door je 
knieën, gebruik korte zinnen en makkelijke woorden. Vraag eventueel naar een 
activiteit die het kind aan het doen is, maar forceer niets.

• Besef dat niet alle kinderen kunnen praten of je kunnen begrijpen. Verwacht 
daarom niet altijd antwoord op je vraag. Alleen het feit dat je interesse toont en 
aandacht geeft is soms al genoeg voor het kind.

Tips van Marleen voor communicatie 
met jonge kinderen met een beperking

Adullam Contact   |   7
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Het zal u niet ontgaan zijn: de discus-
sie die opnieuw gevoerd wordt over 
de vraag of de hoofdstukken twee en 
drie van Genesis geschiedbeschrijving 
zijn of niet. Om de evolutieleer te kun-
nen inpassen, zouden wij deze hoofd-
stukken anders moeten lezen. De 
schepping die naar Gods Woord zes 
dagen heeft geduurd, zou een pro-
ces van miljarden jaren zijn geweest; 
een proces van evolutie. Evolutie is 
een proces waarbij een dier dat of 
een plant of bacterie die zich het best 
weet aan te passen, kan overleven, 
en het zwakke uitsterft. Evolutie: een 
voortgaand proces van verbetering, 
vervolmaking; is dat hetgeen we op 
aarde terugzien?

De schepping
De Bijbel spreekt anders over de 
schepping van mens, plant en dier. 
Een volmaakte schepping! Geen 
evolutie, maar een onderscheiden 
schepping van mens, plant en dier op 
verschillende dagen. Schepping uit 
de hand van God, met een wezenlijk 
onderscheid tussen mens en dier. De 
mens, geschapen naar het beeld van 

God (Gen. 1:27), met een ziel voor de 
eeuwigheid. Door de zondeval heeft 
de mens het werkverbond verbroken, 
is de mens verdreven uit de hof van 
Eden (Gen. 4:26). Als straf op zonde is 
de volmaakte schepping er niet meer, 
maar zijn er ziekten, beperkingen, de 
dood, gebroken relaties tussen men-
sen en bovenal de verbroken relatie 
met God (Gen. 3:8). 

Het belangrijkste in ons leven
In de geboden die de Heere geeft, 
geldt niet het recht van de sterkste. Of 
de waarden van onze tijd: het mooi, 
intelligent of gezond zijn. Of dat we 
de waarde van ons leven of van ande-
ren afmeten aan de bijdrage die we 
nog leveren aan de maatschappij. Het 
belangrijkste in het leven is: Leven we 
met de Heere? Zijn we wedergebo-
ren? Hoe verhouden we ons tot onze 
naaste? Dat plaatst het leven in een 
ander perspectief: het perspectief van 
de eeuwigheid, wie we ook zijn.

Week van het Leven
Gods bijzondere zorg en onze 
opdracht vanuit de tweede tafel 
van de Wet, geldt niet in het 
bijzonder voor de sterksten, 
maar voor mensen die kwets-
baar zijn, zoals het leven in de 
moederschoot. Onlangs is 
de Week van het Leven 
gehouden. Goed dat 
er vanuit verschil-
lende maatschap-
pelijke organisaties 
aandacht is gevraagd 
voor het ongeboren 

leven. Met 21 dagen begint het hartje 
te kloppen; een schepsel van God. 
Niet verborgen voor de Heere, zoals 
David schrijft in Psalm 139:15 “Mijn 
gebeente was voor u niet verholen, 
als ik in het verborgene gemaakt ben 
(…)”.

Laat kwetsbaren meedoen! 
Het kwetsbare betreft ook de wees, 
de weduwe, de vreemdeling en de 
mens met een beperking. Zij mogen 
hun plaats en onze steun hebben. 
Mensen met een beperking zijn van 
betekenis in het gezin, in de kerk, in 
de samenleving. Zij zijn van bete-
kenis in wie ze zijn, in wat we van 
hen kunnen leren, in hun openheid, 
ongedwongenheid en puurheid in 
de gaven die ze hebben gekregen. Ik 
vind het belangrijk dat hun beteke-
nis in de samenleving wordt gezien; 
dat ze meedoen! Meedoen op uw 
boerderij, als koster in de kerk, op de 
vereniging.

Doel
Dat vinden we terug in het doel 

van Adullam voor de komende 
jaren: Adullam laat vanuit een 
Bijbelse levensovertuiging, 
mensen deelnemen aan het 
gewone leven, door, met 
de samenleving, passende 

ondersteuning te organi-
seren. We kunnen dat 

niet alleen, we heb-
ben u/jou daarbij 

nodig! Helpt 
u mee?

Ik vind het belangrijk 

dat hun betekenis in de 

samenleving wordt gezien; 

dat ze meedoen! Meedoen 

op uw boerderij of als 

koster in de kerk.

Gods bijzondere zorg 
voor kwetsbaren

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Adullam Contact   |   9



10

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



Sinds 2004 kent Nederland de Maand van de Geschiedenis. 
Tijdens die maand - dat is altijd oktober - pogen de orga-
nisatoren de geschiedenis toegankelijk te maken voor 
een breed publiek. Zo’n maand staat in het teken van een 
thema. Dit jaar stond ‘geluk’ in het centrum van de belang-
stelling. ‘Geluk’ in historisch perspectief. De emeritus hoog-
leraar middeleeuwse geschiedenis Herman Pleij schreef ter 
gelegenheid van deze maand een essay over het thema 
‘geluk’. 

Geluk maken
Onze tijd kenmerkt zich door een verlangen naar geluk. 
Iedereen is op geluk gesteld. Het essay van Pleij maakt ons 
echter twee dingen duidelijk. Het verlangen naar geluk 
is niet alleen van deze tijd, maar van alle eeuwen én het 
verlangen naar geluk lijkt in onze tijd tot een hoogtepunt 
te komen. We spreken tegenwoordig al over de geluks-
industrie. Pleij schrijft: “De honger naar individueel geluk 
is inmiddels ter hand genomen door kantoorrobots, die 
aangestuurd worden (of zichzelf aansturen) voor de bevre-
diging van alle mogelijke wensen en ook de creatie [d.i. 
oproepen, paz] daarvan.” Onze postmoderne tijd kenmerkt 
zich door de veronderstelling dat je geluk kunt maken. 

De norm van geluk 
Onze tijd kenmerkt zich ook door een verkeerd oordeel 
over geluk en ongeluk. Althans, ergens stond te lezen: 
“Waarom denken we altijd dat gehandicapte mensen onge-
lukkig zijn?” De schrijfster vindt dat een verkeerd oordeel. 
De schrijfster beweert dat het wel meevalt. Natuurlijk erva-
ren bijna alle mensen met een beperking sociale barriè-
res. Zij kunnen immers niet volwaardig participeren in de 
samenleving. Toch gaat het, volgens haar, te ver te denken 

dat gehandicapte mensen zich ongelukkig voelen. De 
schrijfster wijst erop dat onderzoeken telkens aangeven dat 
mensen met een beperking een hoge kwaliteit van leven 
ervaren. Gelukkig dus? De norm is de kwaliteit van leven. 
Wat is eigenlijk de norm voor geluk? Het essay van Herman 
Pleij kreeg als titel mee: ‘Van hemelse gave tot hebbeding’. 
Dat zegt al voldoende. Waar wás geluk? Waar is het ongeluk 
begonnen? Het geluk van de mens bestond in het para-
dijs in de gemeenschap met God. Het geluk bestond in het 
dienen, eren en loven van de Schepper van hemel en aarde. 
De norm voor geluk ligt daarin en niet in de individuele 
behoeftevervulling of de zogenoemde kwaliteit van leven. 
Het geluk ligt niet ín de mens, maar búiten de mens. Dat is 
geluk in historisch perspectief. 

Waarlijk gelukkig?
Door de zondeval heeft de mens het ongeluk in de wereld 
gebracht. Daardoor zijn wij gelukszoekers geworden bui-
ten God. Of wij nu gehandicapt zijn of niet. Wij liggen allen 
onder het oordeel. Dat is ongeluk in historisch perspectief. 
Na de zondeval is alleen in de weg van geloof en bekering 
het ware geluk te vinden in God. Of wij nu gehandicapt 
zijn of niet. Vernieuwing des harten is nodig. De kennis van 
God in Christus is nodig. De mens in Christus is een nieuw 
schepsel en waarlijk gelukkig. Dat is de boodschap van 
Gods Woord ook binnen onze voorzieningen. 

“Wil je gelukkig worden? Ga dan naar Hem toe. Hij 
zegt: ‘Ik zal jou nieuwe kracht geven’. Daarvoor hoef 
je alleen maar te leren wat Hij zegt: ‘Leer van Mij, dat 
Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’.”

Augustinus

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

Geluk!
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Aandacht voor...

Richard Olieman is een 
jongeman van 26 jaar. Hij 
woont nog bij zijn ouders 
thuis in Barneveld, samen met zijn twee zusjes en 
een broertje. Overdag komt Richard vijf dagen per 
week naar DAC Veldheim in Ede. Wat hij daar zoal 
doet? Allerlei materialen op kleur en vorm sorte-
ren, karton verscheuren, boekjes bekijken enzo-
voorts. Vooral de boekjes van Nijntje zijn z’n favoriet! 
Hobby’s waarmee hij zich vooral ook thuis bezig-
houdt, zijn: skelteren, orgelspelen, muziek beluiste-
ren, puzzels maken… En verder geniet Richard ook 
altijd erg van gezelligheid! Wie verrast hem met een 
gezellige kaart?

Het adres is: Nijkerkerweg 130, 3771 LB  Barneveld

Tineke Bos is een jongedame 
van 20 jaar. Ze woont bij haar 
ouders thuis in Kootwijkerbroek. 
Vanuit de Rehobothschool 
heeft zij stage gelopen op DAC 
Veldheim in Ede. Dat beviel 
van weerskanten zo goed dat 
zij nu vier dagen per week op 
Veldheim werkt, in werkgroep Uitzicht: een ‘dames-groep’ waar van alles gedaan wordt, zoals cakejes bakken, creatieve activiteiten, computerwerk enzo-voorts. Een kaartje zal Tineke zeker leuk vinden!

Het adres is: Meentweg 35, 3774 PK  Kootwijkerbroek

Richard 
Olieman Tineke Bos

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Hierbij willen wij even 
aandacht vragen voor 
Griëtte van Rees. Ze 
woont nu bijna ander-
half jaar op Lindenheim 
in Staphorst. Inmiddels 
is ze hier helemaal 

gewend. Ze geniet van de gezelligheid op de 
groep en ook van de gastgezinnen. Griëtte 
staat altijd voor iedereen klaar om een 
handje te helpen: voorlezen, eten koken of 
helpen met de was. En dat alles gebeurt met 
een glimlach. Wat zou het leuk zijn als de 
postbode de komende tijd veel mooie kaar-
ten voor haar komt brengen!

Het adres is: Lindenlaan 22, 7951 BW 
Staphorst

Griëtte 
van Rees

Ik ben Sjoukje Zijlstra en ik ben 24 jaar. Ik woon op 
Schoonsterheim in Staphorst en ik werk op Horstheim. 
Ik vind het leuk om voor mijn medebewoners en de bege-
leiders eten te koken en ik hoop dan natuurlijk dat het 
smaakt! Ik vind het ook fijn om verhalen te schrijven. In het 
weekend ga ik graag naar mijn ouders en dan bezoeken we 
samen mijn broer. Wie verrast Sjoukje met een leuke kaart?

Het adres is: Schoonsterland 45-49, 7951 HN Staphorst

Lieve Adullam-Contactlezers, 

Rhodé was heel verrast door 
alle kaarten die ze kreeg: meer 
dan 150! Heel erg bedankt.

Een hartelijke groet,
familie Bos

Sjoukje Zijlstra
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Mijn naam is Theo van Brenk en ik ben woonachtig in 
Veenendaal. Ons huwelijk is gezegend met drie kin-
deren. We mochten ook een groot aantal kleinkinde-
ren ontvangen.
Mijn loopbaan begon in 1965 bij een garagebedrijf 
in Veenendaal en eindigde na nog een aantal andere 
bedrijven uiteindelijk bij een notariskantoor in Ede.
Door een regeling van het pensioenfonds kon ik een 

jaar eerder met pensi-
oen gaan. Ik voelde me 
echter nog te jong om 
‘achter de geraniums’ te 
gaan zitten. Daarom ben 
ik op zoek gegaan naar 
vrijwilligerswerk. Een 
broer van ons had een 
verstandelijke beper-
king, dus kende ik de 
gehandicaptenzorg al 
een beetje van bin-
nenuit. Na een gesprek 
gehad te hebben, kwam 
ik in de werkplaats van 
Veldheim terecht om 
facturen te maken voor 

de werkzaamheden die daar door de deelnemers 
gedaan worden. Maar ja, voor drie dagen was dat 
wel een beetje te weinig werk. Ik werd daarom al snel 
gevraagd om de acquisitie van de advertenties in het 
contactblad op me te nemen. Verder werd het boe-
ken van de kasstaten van alle locaties aan mijn zor-
gen toevertrouwd. Ook het halen van de deelnemers 
vanuit Beekheim naar Veldheim doen we er nog bij.
Omdat wij in Veenendaal een kringloopwinkel van 
Woord en Daad zijn gestart, worden daar met enkele 
deelnemers regelmatig spullen opgehaald, die dan 
op Veldheim gesloopt worden. Het mooie van dit 
werk is dat ik een vast plekje in de werkplaats heb en 
dus direct contact heb met de deelnemers. Met Gods 
hulp hopen we dit voldoeninggevende stukje werk 
nog jaren te mogen doen.

Theo van Brenk

Aan het woordTekst: Inge ten Hove

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek 
in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, 
dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt 
met hun beperking. Hier staat Passend Onderwijs 
voor en dat is ook mijn ideaal. Na de pabo en de 
master Special Educational Needs ben ik gaan wer-
ken in het speciaal basisonderwijs in Bleskensgraaf. 
Op deze school kon ik me, als leerkracht en IB’er, 
inzetten om een passende onderwijsplek te cre-
eren voor kinderen met speciale onderwijs-
behoeften. Sinds augustus van dit jaar ben ik 
locatieleider van De 
Klimboom in Barneveld. 
Van Bleskensgraaf naar 
Barneveld, van het onder-
wijs naar de zorg. Dat lijkt 
ver uit elkaar te liggen. 
Toch sluiten beide keuzes 
aan bij mijn ideaal.
Het mooie aan De 
Klimboom is dat onder-
wijs en zorg samenko-
men. De Klimboom is 
niet alleen een kinder-
dagcentrum (KDC) voor 
kinderen vanaf twee jaar, 
maar ook een organisatie 
die zorg biedt aan kin-
deren in de klassen van 
de Rehobothschool. Doordat De Klimboom en de 
Rehobothschool op één locatie zitten en samenwer-
ken, kan elk kind zeggen: ‘Ik ga naar school.’
Ook de orthopedagoog, de logopedist en de fysio-
therapeut dragen vanuit hun expertise bij aan een 
passende onderwijsplek voor elk kind. Ze richten 
zich niet alleen op de kinderen, maar ook op de 
begeleiders. Daardoor kunnen we professionele 
zorg bieden in de onderwijsomgeving. 
Wanneer we - samen met de school - een zo pas-
send mogelijke plek voor een kind vinden, denk ik 
steeds weer: mijn ideaal is op De Klimboom realiteit! 
 

Renske van Dam-Morée
Locatieleider op KDC De Klimboom te Barneveld Vrijwilliger op DAC Veldheim te Ede

Passend 
Onderwijs is 
mijn ideaal!

Te jong om ‘achter 
de geraniums’ te 
gaan zitten
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Ik ben ...
… Harmke van Dieren en ik woon 
op Schoonsterheim in Staphorst. Ik 
heb het hier erg naar mijn zin en ik 

vind het fijn om anderen te helpen. 
Ik speel graag een spelletje met 

mijn medebewoners. Ook ben 
ik creatief en maak ik mooie 

kaarten, die ik dan verstuur 
naar mijn familie en 

vrienden.
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“Pau...ine!” Een woord dat Elize sinds 
anderhalf jaar kan zeggen. Ze begrijpt 
niet wat het inhoudt, maar ze weet wel 
dat de naam bij Pauline hoort. Zo weet 
ze ook wie haar ouders, broers en oma’s 
zijn. Als je Elize ziet, zou je denken dat 
ze best heel wat snapt en dat lijkt soms 
ook zo door haar reacties. Ze kan pre-
cies op het goede moment een reactie 
geven die past in de situatie. Dat heeft 
in de naaste omgeving tot veel onbegrip 
geleid. “Als je je kind vanaf het begin al 
aanleert dat dingen niet mogen en het 
gewoon ‘aanpakt’, dan luistert ze op een 
gegeven moment echt wel”, is daarbij 
een veelgehoorde reactie. Maar als je 
beseft dat Elize functioneert als een baby 
van ongeveer een jaar oud en een IQ 
heeft van ongeveer 20, zul je misschien 
al meer begrip hebben. “Ook al had Elize 
een eigen kamertje waar ze kon spe-
len, je moest altijd op het onverwachte 

voorbereid zijn," vertelt Pauline. "Ze is zo 
onvoorspelbaar! Zo ook toen mijn broer-
tje geboren werd. We lieten haar een 
kusje geven aan haar broertje. We heb-
ben haar toen met armen en benen vast-
gehouden, niet bedenkend dat ze ook 
een kopstoot kon geven. Dat verwacht je 
niet. Doordat mijn broertje hierdoor ging 
huilen, huilde zij ook mee. Ze begrijpt 
niet dat het zeer doet, maar doet het 
omdat ze een reactie krijgt. Hoe meer 
aandacht je eraan schenkt dat ze het niet 
moet doen, hoe vaker ze het gaat doen.”

Benauwde situatie
Pauline: "Zo nam ik haar eerst nog wel-
eens mee naar de supermarkt. Daar 
begin ik nu niet meer aan. Doordat ze 
graag een reactie krijgt van mensen, 
heeft ze de neiging om met dingen te 
gooien en bijvoorbeeld iets af te pak-
ken. Wijzelf zouden - als kind zijnde 

Tekst: Inge ten Hove

W at als veel 

woorden 

geen betekenis 

hebben? Je zusje 

de neiging heeft 

om dingen kapot 

te gooien en ze 

niet begrijpt dat 

mensen dan boos 

op je worden? 

Pauline van ’t Hoff 

(19), de zus van Elize 

(10), vertelt hoe 

het is om te zorgen 

voor haar zusje 

met het syndroom 

van Down. “Zowel 

thuis als op 

Maasheim ben ik de 

leidinggevende die 

voor haar zorgt!”

Pauline (links) en Elize van 't Hoff

Elize is een echt buitenkind!
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- hierop aangesproken worden. 
Zou je Elize zeggen: ‘Eh... dat mag 
niet’ of: ‘Afblijven’, dan snapt ze niet 
waar je het over hebt. Ze zou het 
daarom weer doen doordat je erop 
bent gaan reageren. Het werd in de 
winkel dus nog erger toen ze ‘nee’ 
zei, met een vragend gezicht, tegen 
de mevrouw van wie ze een brood 
afpakte. Die begreep het natuurlijk 
niet en dacht: pak haar eens aan en 
zeg er wat van. Ik probeerde mijn 
zusje af te leiden om haar uit de 
situatie te halen, maar dat lukte niet 
doordat de vrouw op het gedrag 
van mijn zusje reageerde. Doordat 
ik haar niet ‘aanpakte’, ging dit tegen 
het gevoel van de naaste omge-
ving in. Omdat de reactie van de 
omgeving begrijpelijk is en het zo 
moeilijk uit te leggen is, kan dit voor 
benauwde situaties zorgen.” 
Mensen hebben vaak ook een vast 
beeld bij het syndroom van Down. 
“Maar daar zit zoveel verschil in. De 
één kan de hele basisschool door-
lopen en weer een ander draait 
gewoon mee in de maatschappij, 
al dan niet onder begeleiding. Mijn 
zusje zou dat nooit kunnen, door-
dat ze snel overprikkeld is. Zou je 
haar in een ruimte zetten waar een 
computer, tafel en een paar stoe-
len staan, dan zou ze alles omver 
gooien. Ze heeft behoefte aan rust, 
structuur en een veilige omge-
ving. Ook al zou je een paar uur 
niks doen en alleen maar bij haar 
zitten, terwijl zij aan het spelen 
is, dan zou ze het al prima vin-
den. En jij verveelt je geen minuut. 

Haar gezichtsuitdrukking spreekt 
boekdelen!”

Zussen?
“Doordat je altijd zorgt, heb je niet 
echt een ‘zus-gevoel’, als je begrijpt 
wat ik bedoel.” Met een nadenkend 
gezicht vertelt Pauline verder: “Ik 
ben meer haar verzorgende per-
soon geworden in plaats van een 
echt zus-gevoel te hebben. Je gaat 
met haar niet winkelen of andere 
dingen doen. Doordat ze snel over-
prikkeld is, is ze al tevreden met 
kleine dingen. Ze fietst erg graag 
op een driewieler en geniet er ook 
van als je haar meeneemt op een 
bakfiets waarop je een buggy kan 
zetten. Daarnaast is ze ook echt een 
buitenkind”, vertelt Pauline enthou-
siast. “Ook al regent het, het maakt 
niets uit. Ze heeft daarom nu een 
speciaal regenpak, waarmee ze dan 
toch zorgeloos naar buiten kan."

De overplaatsing
“Toen ik het bericht kreeg dat mijn 
zusje misschien op Maasheim ging 
wonen, was ik het daar allereerst 
niet mee eens. Ik wilde voor haar 
zorgen zolang het kon - ze is mijn 
enige zusje. Ook al ben ik gewend 
aan ons jongensgezin en weet ik 
niet anders, ik wilde niet dat mijn 
zusje al zo jong uit huis zou gaan.”
Achteraf gezien heeft de overplaat-
sing precies op het goede moment 
plaatsgevonden. “We wisten alle-
maal: Elize zou geen jaren meer 
thuis wonen. Ze stond daarom ook 
al lang ingeschreven voor een even-
tuele overplaatsing. Toen we hoor-
den dat Maasheim gebouwd ging 
worden en er nog plek vrij was, heb-
ben mijn ouders contact gezocht 
- met in hun achterhoofd de vraag: 
Als er straks een thuissituatie ont-
staat waardoor ze niet langer thuis 

kan wonen en er op dat moment 
geen plaats is op Maasheim, waar 
gaat ze dan naartoe? Om dit soort 
situaties vóór te zijn, is besloten om 
te kijken of Elize op Maasheim zou 
kunnen gaan wonen. Spannend 
vonden we de overplaatsing wel. 
Hoe zou ze het oppakken door haar 
autisme? Voorbereiden konden we 
haar niet op de overplaatsing, door-
dat ze niet begrijpt wat je zegt. We 
stonden er versteld van hoe snel ze 
haar plekje heeft weten te vinden.”
Pauline vervolgt: “Als ze nu een 
dagje thuis is geweest en ik haar 

weer naar Maasheim breng, merk 
ik dat ze het ook goed en fijn vindt. 
Voor mij en de rest van het gezin 
geeft dat een goed gevoel. Want 
dankzij de overplaatsing kan ik nu, 
ondanks mijn drukke studie, op 
mijn tijd voor haar blijven zorgen!”

Van het thuisfront… 

I ‘Ik wilde voor 

haar zorgen 

zolang het kon’

"We stonden er versteld van hoe snel ze 
haar plekje heeft weten te vinden."
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2   Bewonersgroep de Wielewaal (Kroonheim) is 
op vakantie geweest. Marjan Haase met begelei-
der Marianne Verbeek zijn gezellig samen op de 
bank aan het spelen met Boris de beer.

Gezellig!

1   Matthias van der Schoor en Jamy 
Hoogendijk zitten gezellig samen op de bank 

in de hal van KDC de Boei (Maasheim).

3   Ja, het heeft nog niet 
gesneeuwd, maar een 
foto uit de oude doos 

brengt je wel in winterse 
sferen. Aan de grijns 

op het gezicht van 
Gerrit Hoekman 

(Horstheim) te 
zien, kijkt hij vast 

alweer uit naar 
deze winterse 

buien!

4   Ina de Waard en 
Tina Snetselaar van 
de Dotterbloem 
(Beekheim) zijn druk 
aan het breien gesla-
gen voor de winterse 
dagen! 

Tekst: redactie In de lens

3

2

1

4
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In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby. Hobby's

Felix Rebel houdt erg van skelteren. Toen hij wat jonger 
was, kochten we als ouders voor hem een kleine skelter, 
omdat hij niet zelfstandig kan fietsen. Dat was al een 
groot succes. Felix waande zich op een grote vrachtwa-
gen. Dat beeldt hij zich nog steeds in: hij ‘piept’ als hij 
naar achteren rijdt en ‘schakelt’ met een grote - denk-
beeldige - versnellingspook. 
Het mooiste vindt hij het als zijn zus of broer met hem 
meegaat en hij hem of haar ‘eruit’ rijdt. Als het droog 
weer is, skeltert hij - zoals op de foto - rondom ons 
huis. Maar ook als hij elders een skelter ziet, zoals laatst 
bij een bezoek aan een boerderij, pakt hij die gelijk. 
Behalve de aanschaf van de skelter (een kleine en 
een grote) en af en toe wat onderhoud, kost(te) deze 
bezigheid van Felix ons niets. We hebben nu een-
maal de skelter en hij taalt niet naar uitbreidingen of 
andere accessoires. 

Kralen rijgen

Skelteren

Geerke de Kruif houdt heel veel van kralen rijgen: "Ik 
maak kleine hangertjes in de vorm van een bloemetje 
of sterretje. Of ik maak ze iets groter en dan maak ik er 
echt een sleutelhanger van, met een sleutelhangerrin-
getje eraan.
Ik vind deze hobby zo leuk omdat ik heel veel houd 
van kralen rijgen. En die vormpjes maken en daar weer 
sleutelhangers van maken, vind ik superleuk om te 
doen.
Deze hobby is begonnen toen mijn zus, heel eerder 
toen ze nog thuis woonde, ook weleens wat deed met 
kralen. Armbandjes maken met twee draden en dan de 
twee draden weer door één kraal steken, zodat je een 
rondje krijgt, en dan het volgende rondje maken, net 
zolang tot je een armbandje had.
Dat vond ik er ook wel heel leuk uitzien. En zo ben ik er 
ook aan begonnen.
Later ben ik ze anders door elkaar gaan steken zodat 
je een vorm van een bloemetje kreeg. En het sterretje 
heb ik daar zelf weer bij bedacht.
Ik doe dit eigenlijk dagelijks. Overdag op mijn werk op 
Veldheim, en ook thuis heel veel. En thuis ben ik ook 

wel met papier bezig, bijvoorbeeld kaarten maken, 
maar ook heel veel met kralen.
Deze hobby kost eigenlijk niets. Want op Veldheim doe 
ik het vrijwillig, en thuis moet ik er weleens wat voor 
kopen, zoals kraaltjes, of draad koop ik weleens van 
Veldheim, maar verder kost het eigenlijk niets, want ik 
doe het zelf vrijwillig.”
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Marri Teeuw wacht mij op bij de 
receptie van het mooi in het groen 
gelegen dagactiviteitencentrum 
Veldheim. Ze wijst op de afbeeldin-
gen aan de wand van het oude en 
het nieuwe Veldheim. Beide locaties 
kent zij vanuit haar lange loopbaan 
bij Adullam. Marri is sinds juni 1987 
werkzaam op Veldheim en was vóór 
die datum al achttien jaar werk-
zaam in de zorg.
"Toen ik op Veldheim begon, was 

het pionieren", vertelt Marri. "Alles 
moest van de grond af aan wor-
den opgebouwd, er was niets. 
Het inpakwerk is daar opgestart. 
Er werd een groente- en siertuin 
aangelegd en er kwam een dieren-
weide. Ook zijn we daar begonnen 
met een eigen bakkerij. Wij verko-
pen wat geproduceerd wordt ook 
in onze eigen winkel. Dat wat we 
opgericht hebben, functioneert 
nog steeds goed. De mensen weten 

Tekst en foto: Anne Marie Danse-Kouwenhoven

Na dertig jaar afscheid van Adullam...

“Mijn streven is er te zijn  voor de deelnemers”

‘Veldheim’ is 
Marri’s passie. Als 

activiteitenbegeleider 
is zij vanaf het begin 

werkzaam bij deze 
eerste Adullam-

voorziening. Door haar 
jarenlange ervaring 

voelt zij ‘haar’ mensen 
goed aan. Het belang 

van de deelnemer staat 
voor haar centraal. Na 

ruim dertig jaar neemt 
zij afscheid van het 

dagactiviteitencentrum 
in Ede. Missen zal ze 

Veldheim wel, maar ze 
is dankbaar dat ze zo 

lang bij Adullam heeft 
mogen werken.

'Na haar pensionering gaat Marrie niet 'achter de geraniums zitten'. 
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de weg naar Veldheim steeds meer te 
vinden.”
In de begintijd waren activiteiten 
vooral prestatiegericht: “Door obser-
vatie werd gekeken wat bezoekers 
(zorgvragers werden op een dagacti-
viteitencentrum bezoekers genoemd) 
wél konden. Vervolgens werd - na veel 
besprekingen en programma-aan-
passingen - zorg op maat geleverd. 
Elke bezoeker mocht kiezen wat hij 
wilde doen, waardoor ze gemotiveerd 

raakten en er minder gedragspro-
blemen waren. Deze denkwijze zie 
je nu weer terug in het ASBM-model 
[Adullam-Schutse-BegeleidingsModel], 
waarin de zorgvrager centraal staat. 
Daar ben ik zó blij mee. Mijn streven 
is altijd geweest om er te zijn voor de 
bezoekers. Op een gegeven moment 
moest er ook kantoorwerk gedaan 
worden. Ik heb toen duidelijk gekozen 
voor het werken met deze mensen."

Er is maar één Veldheim
Marri voelt zich thuis bij de identiteit 
van Adullam. Ze heeft menig instel-
ling verlaten omdat ze in gewetens-
nood kwam. Marri: "Veldheim heeft 
altijd een open, fijne sfeer gehad. Als je 
hier komt, hoor je erbij. Iemand die op 
bezoek kwam, hoorde ik eens zeggen: 
‘Er is maar één Veldheim’, en dat is een 
groot compliment. Ik vind het bijzon-
der dat ik hier zo lang heb mogen en 
kunnen werken. Dat de Heere mij dat 
heeft gegeven.”
“Ik hoop dat Adullam getrouw zal 
blijven aan haar identiteit. Mijn wens 
is dat Adullam dicht bij de basis blijft. 
Dat ze investeert in de zorgvrager. In 
een ziekenhuis zag ik eens prachtige 
marmeren trappen, maar toen ik zorg 
nodig had, kon dat niet. Dan kijk je 
toch anders naar die pracht en praal en 
denk je: hadden ze maar een gewone 
trap gekozen en meer geïnvesteerd in 
de zorg."
Na haar pensionering gaat Marri niet 
‘achter de geraniums zitten’, zoals dat 
heet. Zij hoopt vanuit haar huis en 
kerkverband psychosociale hulp te 

kunnen gaan geven aan mensen die 
geen opvang of gastgezin hebben.

Een hechte band 
Dirk van Rossum (55) werkt ook 30 
jaar op Veldheim en doet daar inpak-
werk. De heer Brinks, het eerste hoofd 
van Veldheim, heeft er destijds voor 
gezorgd dat Dirk naar het nieuw 
geopende Veldheim kwam nadat hij 
overspannen thuis zat. Dirk houdt van 
psalmen zingen en dat mocht hij niet 
in de instelling waar hij hiervoor zat. 
Dirk vertelt: "Ik pak kaarten, snoep en 
kastdragers in. Ook plak ik stickers op 
speelgoed. Dat is leuk werk. Vroeger 
verzorgde ik de dieren. Marri kent mij 
goed en dat geeft rust. Zij houdt me in 
de gaten, want ik ben een snoeperd en 
loop graag naar de bakkerij." Marri licht 
toe dat Dirk een eetstoornis heeft en 
veel geduld en liefde nodig heeft. Dirk 
is ernstig van aard en vindt het fijn als 
Marri vertelt uit de Bijbel. 
Dirk en Marri hebben in die lange 
periode van samenwerken een hechte 
band opgebouwd. Toen Marri 25 jaar 
werkzaam was op Veldheim, mocht 
Dirk mee om haar met paard en wagen 
op te halen. Dat was een verras-
sing. Dirk komt ook weleens bij Marri 
thuis en zal haar erg gaan missen op 
Veldheim. Dirk: "Ik word verdrietig als 
ik daaraan denk, maar ze heeft beloofd 
dat ze nog weleens koffie komt drin-
ken." Op de vraag wat Dirk Marri toe-
wenst nu ze afscheid van Adullam 
neemt, antwoordt Dirk: "Ik wens Marri 
dat ze een nieuw hart mag krijgen. 
Bedankt voor álles."

Na dertig jaar afscheid van Adullam...

“Mijn streven is er te zijn  voor de deelnemers”

AFSCHEID
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In de vorige uitgave van dit blad verscheen een 
interview met het team dat het wervingsbeleid 
van Adullam op een hoger plan tilt. Adullam 
heeft namelijk dringend personeel nodig. 
Zij-instromers, oud-medewerkers, mannen, 
maar ook schoolverlaters zijn gewild. Er wor-
den workshops georganiseerd, een reünie voor 
oud-medewerkers en op de achterban wordt 
een dringend appél gedaan om familie, vrien-
den of bekenden te enthousiasmeren voor 
Adullam. “Want werken bij Adullam biedt veel 
perspectieven”, betoogt Ada van Lagen, senior 
HR-adviseur. Samen met Guze van ’t Land, 
HR-adviseur, en Kroonheim-instellingsmanager 
Bram Aarnoudse heeft ze haar schouders 
gezet onder de taak om de vacatures te gaan 
opvullen. Eerst en vooral binnen de intensieve 
zorg zoals die geboden wordt op Kroonheim, 
maar ook op andere zorglocaties is een 
personeelstekort.

Midden in de natuur
Alleen al de locatie Kroonheim is een 
schitterende plek om te werken. “Gelegen 

in de bossen, beleef en ervaar je hier op een 
heel indringende manier de natuur. Je hoort 
het ruisen van de bomen en het fluiten van 
de vogels. Ook voor de bewoners is dat fijn. 
Daarnaast zitten we dicht bij het Uddelermeer, 
dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor een 
mooie werkomgeving”, zegt Bram.

Nieuwbouw voor verregaande 
professionalisering
Overigens staat er nieuwbouw op stapel voor 
Kroonheim, waardoor de zorg professionali-
seert en beter aansluit bij het orthopedagogisch 
behandelmodel ASBM, dat binnen Adullam 
gebruikt wordt. Het voert in dit artikel te ver 
om het ASBM-model tot in detail toe te lichten, 
maar onderdeel van dit behandelmodel is de 
nabijheid en beschikbaarheid van groepsbe-
geleiders. Met de komende nieuwbouw wordt 
dit geoptimaliseerd. Overigens kwam van-
uit hetzelfde beleid de nieuwbouw tot stand 
van Maasheim en Horstheim. “Voor medewer-
kers is het een stimulans om in een professio-
nele omgeving te werken. En voor nieuwe 

Tekst: Anne Rebel-Lodder    Foto: Everdien Schalk

“Achterban, overtuig oud-mede werkers en zij-instromers ervan 
    dat werken bij Adullam meer   perspectief biedt!”

A“Alle ingre-

diënten zijn 

aanwezig 

voor een 

mooie werk-

omgeving”

Bram Aarnoudse
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medewerkers is het een extra trigger om de stap 
naar Adullam te zetten. Een aantal zij-instromers 
heeft inmiddels al met veel enthousiasme deze 
stap gezet”, zegt Guze.

Leren op en in de praktijk
In 2018 start op Kroonheim het nieuwe pro-
ject Gildeleren, in samenwerking met het 
Hoornbeeck College en SBB, voormalig Calibris 
en begeleider van leerwerkbedrijven. Vijftien 
derdejaars Hoornbeeck-studenten zullen hun 
scholing een jaar lang binnen Adullam ont-
vangen, in plaats van op school in Kampen, 
Apeldoorn of Amersfoort. Twee docenten zullen 
naar Kroonheim komen om hen les te geven. Op 
deze manier wil Adullam het kwaliteitsniveau 
van afgestudeerden, en dus de kwaliteit van 
haar eigen zorg, verhogen. 

Beroepsmatiger
Het past binnen het ASBM-model ook de hui-
dige dagbesteding meer in te richten naar een 
meer beroepsmatiger invulling. Deelnemers 
die, naar hun vermogen, leren te hovenieren, 

dieren te verzorgen of te klussen, verhogen hun 
gevoel van eigenwaarde op deze manier. “Juist 
zij-instromers kunnen hieraan met hun praktijk-
ervaring betekenisvolle invulling geven. En niet 
alleen die praktijkervaring natuurlijk, maar ook 
de levenservaring die zij-instromers met zich 
meebrengen is van nut voor de organisatie. Zij 
hebben geleerd om problemen het hoofd te 
bieden. Moeilijke situaties te lijf te gaan. Te stap-
pen uit hun comfort-zone. Die vaardigheden 
zijn enorm belangrijk binnen de gehandicapten-
zorg, met name binnen de intensieve zorg. Deze 
zij-instromers zijn vaak beter in staat om lastige 
situaties te overzien, op waarde te schatten en 
actie te ondernemen. Dat maakt hen onbetaal-
baar”, zegt Ada.

Vereisten
Zij-instromers die niet over het juiste diploma 
(zie kader) beschikken, kunnen een deeltijdop-
leiding volgen op mbo- of hbo-niveau. De oplei-
dingsduur varieert van twee tot vier jaar, wat 
mede afhankelijk is van de vooropleiding. Sinds 
kort biedt de CHE in Ede en Dordrecht de twee-
jarige opleiding ‘Associate degree Sociaal Werk 
in de Zorg’ aan. "Binnen dit traject staan, naast 
de sociale vakken, leidinggeven, coördineren 
en ondernemerschap centraal. Interessant voor 
mensen met ambities richting leiderschap. Aan 
te raden”, besluit Guze.

“Achterban, overtuig oud-mede werkers en zij-instromers ervan 
    dat werken bij Adullam meer   perspectief biedt!”

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

Z“Zij-

instromers 

kunnen 

goed met 

complexe 

situaties 

omgaan” 

Ada van Lagen

-  Maatschappelijke Zorg - zowel niveau 3 als niveau 4 en 
voorlopers van deze opleiding (spw/saw)

-  Verzorgende IG (geschikt voor zorggroepen)
-  Verpleegkunde mbo/hbo (geschikt voor zorggroepen)
-  Sociaal Pedagogische Hulpverlening
-  Pabo (geschikt voor niveau 4-functie)
-  Onderwijsassistent (geschikt voor niveau 3-functie)

Diploma’s
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Op alle voorzieningen van Adullam 
werd op een eigen manier omge-
gaan met het samenstellen van een 
Bijbelrooster. Marco: “De wens was 
om meer één lijn aan te bieden en de 
doelgroepen van betere materialen 
te voorzien. Passend bij onze iden-
titeit.” Daarom is er sinds twee jaar 
een Adullam-breed Bijbelrooster met 
daarbij vertellingen op verschillende 

niveaus. Margje: “In de praktijk bleek 
dit nog onvoldoende aan te sluiten bij 
de verschillende niveaus. Daarom zijn 
we ons gaan verdiepen in wat er op dit 
gebied allemaal is.”

‘Vertel het Woord’
Adullam is uitgekomen bij ‘Vertel het 
Woord’, een basisschoolmethode van 
het ds. G.H. Kerstencentrum. Margje: 

Tekst en foto’s: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

Dagelijks Bijbels onderwijs… …een nieuwe methode bij Adullam

“Elke dag wordt 
binnen de voor-

zieningen van 
Adullam ver-

teld uit de Bijbel”, 
vertelt Margje 

Bloemert (woon-
begeleider). Vanaf 

begin volgend jaar 
wordt een nieuwe 

methode voor 
Bijbels onderwijs 

gebruikt. Marco 
Pouwen (locatie-

leider Beekheim): 
“Door Adullam 

zelf ontwikkeld en 
afgestemd op vier 
verschillende ont-

wikkelingsniveaus.” 
Margje en Marco 

geven uitleg…

Willy laat Marijn de plaat zien, ter verduidelijking van de vertelling. 
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BIJBELS ONDERWIJS

“Een mooie methode, maar niet zomaar 
over te nemen binnen de gehandicap-
tenzorg. Daarom is gestart met het ont-
wikkelen van een eigen methode, met als 
uitgangspunt de lessen van deze basis-
schoolmethode. Eén basisles binnen de 
methode is omgezet naar vier lessen op 
vier verschillende niveaus. De methode is 
gegrond op Gods Woord en de belijdenis-
geschriften. Bedoeld als hulpmiddel voor 
de begeleider in het geven van het dage-
lijks Bijbels onderwijs aan de zorgvragers. 

Zowel op wonen als op de dagbeste-
ding wordt elke dag hetzelfde thema 
behandeld.” In het rooster van het ds. 
G.H. Kerstencentrum zitten onvoldoende 
lessen om een rooster voor drie jaar te 
maken. Marco: “Daarom hebben we het 
zelf aangevuld met de meer onbekende 
Bijbelgedeelten. Ook vanuit de gedachte 
om de Bijbel zoveel mogelijk van kaft tot 
kaft te behandelen.”

Eenvoudig vertellen
Een zorgvrager merkte eens op dat zijn 
moeder het begrip ‘vrucht van het geloof’ 
gebruikte. Op de vraag of hij wist wat dat 
betekent, vertelde hij wat vruchten zijn: 
appels en ander fruit. Wat is het soms 
moeilijk, maar ook nodig om eenvoudige 
uitleg te geven! Bij de methode komt een 
lijst met kernbegrippen. Voorbeelden 
van kernbegrippen zijn: zonde, wederge-
boorte en heiligmaking. Margje: “Bij elk 
begrip komt een algemene weergave van 
de betekenis van het begrip, een uitleg 
voor de begeleider en een korte uitleg 
voor de zorgvrager.” Marco: “De vaste 

…een nieuwe methode bij Adullam

- Bijbelvertellingen op vier ontwikkelingsniveaus
- Jaarbijbelrooster inclusief psalmenrooster
- Uitleg van een aantal kernbegrippen
- Passende illustraties
- Inleiding over het gebruik van de methode en 

pedagogische adviezen m.b.t. Bijbels onderwijs
- Training voor medewerkers

Methode Bijbels Onderwijs Adullam

D“De wens was 

om meer één 

lijn aan te bie-

den en de doel-

groepen van 

betere materia-

len te voorzien”

Marco Pouwen 
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onderwerpen rond Kerst, de lijdenstijd, 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn 
opgenomen in het rooster. Daarnaast 
is er een bijlage met lessen voor bij-
zondere dagen, zoals nieuwjaarsdag, 

biddag, Koningsdag, Hervormingsdag, 
dankdag en oudejaarsdag. De mede-
werkers krijgen na het verschijnen van 
de methode een training. Per team is er 
dan uitleg over de methode en wordt in 

E“Eén basisles 

binnen de 

methode is 

omgezet naar 

vier lessen op 

vier verschillende 

niveaus” 

Margje Bloemert

BIJBELS ONDERWIJS

Jitze zoekt het te lezen Bijbelgedeelte op.

Laura Zwoferink heeft meegewerkt aan 
de Bijbelvertellingen voor niveau 1 en 
2. Omdat het belangrijk is goed aan te 
sluiten bij het niveau van de zorgvra-
gers, heeft ze eerst een aantal woon-
groepen bezocht en geluisterd naar het 
niveau van vertellen. Laura: “Ook heb 
ik zelf een keer een vertelling gedaan. 
Een heel bijzondere, ontroerende erva-
ring!” In het schrijven moet erop gelet 
worden dat het taalgebruik eenvoudig 
is. Laura: “Korte zinnen en niet teveel 
details. Het allerbelangrijkste is dat zorg-
vragers de boodschap horen van zonde 
en genade. Daarbij houd ik voor ogen 
dat ik maar een nietig instrument ben, 

maar dat Gods Geest dit geringe middel 
kan zegenen aan harten van zorgvra-
gers.” Op de vraag wat belangrijk is voor 
de mensen die de vertellingen doen, 
antwoordt Laura: “Zorg dat je voorbe-
reiding goed is. Dat is in de eerste plaats 
gebed om hulp bij het vertellen. In de 
tweede plaats is dat het lezen van het 
Bijbelgedeelte en eventueel de kantte-
keningen. In de derde plaats zou ik advi-
seren zoveel mogelijk te vertellen en 
niet te lezen. Dan kun je de zorgvragers 
in de ogen zien en voel je beter aan hoe 
het ontvangen wordt. Neem altijd de 
Bijbel op je schoot of dicht bij je, zodat 
ze zien dat je uit Gods Woord vertelt.”

'Gebruik korte zinnen'Z"Zorg dat je 

voorbereiding 

goed is”

Laura Zwoferink
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samenwerking met de orthopedagoog afgestemd welk 
niveau gebruikt kan worden en hoe de vertaalslag naar 
de zorgvragers gemaakt kan worden.”

Een vraag aan u!
Het jaarthema van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond 
was ‘Godsdienstonderwijs bij Adullam’. Het geld dat door 

hen bij elkaar gebracht is, wordt gebruikt voor het uit-
geven van deze methode. Vaak wordt de achterban van 
Adullam gevraagd om geld. En dat is ook zeker nodig 
binnen Adullam! Maar mogen we u nu in het bijzonder 
vragen om gebed? Of de Heere Zelf het gebruik van deze 
methode wil zegenen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk 
onder allen die het horen en vertellen.

Marco heeft als projectleider het ont-
wikkelen van deze methode aange-
stuurd en is hierin ondersteund vanuit 
het secretariaat van Adullam. Daarnaast 
hebben enkele medewerkers van 
Adullam vertellingen geschreven voor 
niveau 3 en 4, waarbij Margje de vertel-
lingen voor niveau 3 heeft geschreven. 
Laura Zwoferink heeft de vertellin-
gen voor niveau 1 en 2 geschreven. Ze 
zijn hierin bijgestaan door orthope-
dagoog Adriana den Ouden voor het 
pedagogische gedeelte, door domi-
nee B. Reinders als schrijver van de 
uitleg van de kernbegrippen en door 
mevrouw J. le Comte van het ds. G.H. 
Kerstencentrum, in het meedenken en 
vormgeven van de meerjarenroosters. 
Een meeleesgroep heeft de vertel-
lingen vanuit verschillende zienswij-
zen gelezen en beoordeeld. Marco: 
“De meeleesgroep bestaat uit twee 
personen met een theologische ach-
tergrond, twee met een taalkundige 
achtergrond en een pedagoog. Alle 
leden uit de meeleesgroep hebben een 
kerntaak.” Margje: “De kerntaak was het 
waarborgen van de inhoud van de les-
sen op verschillende aandachtsgebie-
den. Inhoudelijk op identiteit, spelling 
en taal. Maar ook pedagogisch voor 
wat betreft de aansluiting van de vier 
niveaus bij de doelgroep.” Voorbeeld van beeldmateriaal ter verduidelijking van de vertelling.

Met medewerking van…

BIJBELS ONDERWIJS
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De organisaties Adullam, Siloah en 
De Schutse werken samen met het 
Hoornbeeck College om de docenten die 
'ons' vak geven, bij te scholen. De docen-
ten worden opgeleid door onze trainers. En 
dat niet alleen, ze mogen ook stagelopen 
op diverse locaties!

In het volgende Adullam Contactblad zul-
len we hier een weergave van geven!

Bijscholing voor 'ons vak'! 
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kijkje in de huidige praktijk!  
Afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de gehandicaptenzorg. Wat is nodig om 
onze studenten actueel op te leiden? Volg deze training om goede invulling te geven 
aan de nieuwe KD’s!

Inhoud training
Het trainingsaanbod bestaat uit drie trainingsavonden + een dagdeel stage. Het omvat:

• 3 uur  Beeldvorming van de gehandicaptenzorg
• 3 uur  Ken de cliënt
• 3 uur  Stage op een van de gehandicaptenzorg instellingen  

 + 1 uur nabespreking
• 3 uur  Mentale weerbaarheid (Ken jezelf en wees in balans)

Voor VZ/VP extra:
• 3 uur  Verpleging en verzorging binnen de  

 gehandicaptenzorg (ZZP 7 en 8)

Locatie
De trainingen worden gegeven in Amersfoort  
en Gouda. 

Meer informatie? Neem contact op met mevrouw  
M. Klein-van Doorn, e-mail: knm@hoornbeeck.nl.

w w w . h o o r n b e e c k . n l

train 
de 

trainer

GehandicaptenzorG nU IIn het 

volgende 

Adullam 

Contactblad 

zullen we hier 

een weergave 

van geven!
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Bron: Elliene van der Welle 

Kijkt hij verdrietig omdat hij zo moe is? Nee, 

dat is het niet. Waarom kijkt John dan verdrie-

tig? Hij voelt een scherpe honger. Maar hij kan 

straks als hij thuiskomt toch eten? Dat is het nu 

juist. John is zo verdrietig omdat hij weet dat 

er thuis niets te eten zal zijn! Maar het ergste 

is dat het niet bij verdriet blijft. Wat een boze 

en harde gedachten tegen God komen er in 

zijn hart op! Wat een opstand tegen de Heere. 

‘Heere, wat behandelt U mij hard! Waarom 

heb ik geen brood en geen water? Juist nu 

ik dat zo nodig heb?’ ‘Ja, ja’, roept de duivel 

hem toe, ‘waar zijn nu je mooie beloften? Je 

zegt toch altijd: uw brood wordt u gegeven, 

uw water is gewis? En nu dan?’ Juist als John 

zijn huisje binnenkomt, komen deze woorden 

in zijn hart: De vossen hebben holen, en de 

vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des 

mensen heeft waar Hij het hoofd nederlegge 

(Matth.8:20). Wat moet John nu denken aan 

het lijden van zijn dierbare Zaligmaker. Wat 

heeft Christus vel moeten lijden in deze zon-

dige wereld. ‘O’, denkt John, ‘moest de Heere 

dit alles lijden voor zo’n goddeloze als ik ben? 

Leed mijn Heere dit alles vrijwillig en zal ik nu 

klagen?’ John bloost van schaamte. Hij voelt 

zich erg schuldig vanwege al zijn boze gedach-

ten tegen de Heere. ‘O Heere,’ roept hij uit, ‘wat 

is mijn hongerlijden in vergelijking met Uw lij-

den? Moest U zo bloedig zweten in de hof? En 

dat voor zo’n monster als ik ben?’ Wat veracht 

John zichzelf vanwege zijn zonden! ‘Heere, hoe 

kan ik toch zulke harde gedachten van U heb-

ben? Van U, Die voor mij zo veel goeds heeft 

gedaan? Wilt U het mij toch vergeven?’ smeekt 

John. Hoe zoet zijn hem deze woorden: Dat 

Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk 

was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk 

worden (2 Kor. 8:9). Wat is de Heere toch altijd 

goed voor hem geweest. En dat zijn hele leven 

lang! Zijn kleine en bijna lege huisje is nu in 

Johns ogen als een paleis. Een paleis gevuld 

met allerlei rijkdommen. 

Rijk voorzien
Het is al laat in de avond. John 

Warburton is op weg naar huis. 

Hij heeft vanavond gepreekt 

en moet nog een eind lopen 

voordat hij thuis is. Hij kijkt 

verdrietig. 
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Eindejaarsverhaal

Zijn vrouw en kinderen zijn al naar bed 

gegaan. Ze slapen vast. Dat vindt John niet 

erg, want het is hem een hemel op aarde om 

met zijn Jezus te zijn. Wat mag hij nu veel 

genieten van de nabijheid van de Heere Hij 

pakt een kaars om te kijken of hij ergens een 

stukje oud brood kan vinden. Na enige tijd 

zoeken vind hij een oude korst. Die korst moet 

daar al lang gelegen hebben. Hij is zo hard als 

een steen en niet geschikt om op te eten. Dan 

neemt hij een kop water. Nu moet John den-

ken aan de bruiloft te Kana, waar de Heere 

water in wijn veranderde. Hij mag vast gelo-

ven dat God gisteren en heden Dezelfde is en 

in der eeuwigheid. Wat God toen deed, kan hij 

nu nog doen! John smeekt als een kind of de 

Heere dit stuk brood met water wil zegenen. 

Hij neemt de korst… Een droge korst. Maar 

voor hem is hij zacht en smakelijk! En dat door 

de liefde en barmhartigheid van God. Het 

manna voor de Israëlieten kan niet smakelijker 

zijn geweest. John looft en dankt zijn God voor 

het rijke voedsel dat hij te eten krijgt. Wat is 

zijn ziel klein voor Hem. Dan neemt hij ook het 

water. Het water smaakt hem beter dan de lek-

kerste wijn die hij ooit gedronken heeft. Nooit 

is hij van een maaltijd zo verzadigd geweest 

als op dit ogenblik. En nooit is hij van het eten 

lichamelijk zo opgeknapt als nu. Maar niet 

alleen lichamelijk…

John is in deze nacht rijk voorzien naar zijn 

lichaam én ziel. 

Adullam Contact   |   37



38



Adullam Contact   |   39

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



Tekst: André Bijl    Foto’s:  Ton Doornenbal

Gloednieuw Maasheim valt in  de smaak bij zorgvragers

“We hebben geen heimwee  naar het oude gebouw, hoor”

Het nieuwe, fraaie 
onderkomen van 

instelling Maasheim 
aan de Groeneweg in 
Puttershoek werd op 
vrijdag 8 september 

jongstleden in 
gebruik genomen. 

Burgemeester 
A.J. Borgdorff 

van de gemeente 
Binnenmaas 

verrichtte met een 
aantal zorgvragers de 
officiële opening. De 

zorgvragers kijken 
enthousiast terug 
op deze feestdag. 

“Het regende alleen 
pijpenstelen.”

Johan de Geus uit Dirksland trad die 
dag samen met instellingsmanager 
Liesbeth Kievit op als ceremoniemees-
ter. “Ik riep de mensen naar voren die 
wat moesten doen. Dan zei ik: ‘Nu is 
sectormanager Arjan van Ommeren 
aan de beurt.’ En dan kwam ‘ie naar 
voren. Zo ging het ook met de domi-
nee, de meneer van de Raad van 
Toezicht en de burgemeester. Ik had 
het programma bij me. Ik vond het 
leuk om te doen en het ging allemaal 
goed.” Johan geeft toe dat hij wel een 
beetje zenuwachtig was. “Ik had vooraf 
goed geoefend, maar het was wel 
spannend.” Johan heeft van de ope-
ning genoten. “Het was heel gezellig. 
In de bakkerij hebben we hapjes klaar-
gemaakt. Overal stond wat. Heerlijk. 
Het regende alleen erg hard. We moes-
ten van Alcazar Events naar het nieuwe 
gebouw lopen. Gelukkig hadden we 
paraplu’s bij ons, want het góót.”

Best deftig
Aline de Wit uit Nieuwerkerk mocht 
het beeld van de harp onthullen. 
“Marjolein Roos en ik hebben de strik 
losgemaakt. Daarna trok de burge-
meester aan het touwtje en ging het 
doek van het beeldje af. Toen kon 
iedereen het zien.” Aline vond de bur-
gemeester ‘best deftig’. “Maar hij was 
wel heel aardig. Nee hoor, ik was hele-
maal niet zenuwachtig. Later op de 
middag ben ik met mijn moeder overal 
wezen kijken. Het was erg gezellig.”

Geen heimwee
Helga Heikoop woont op woon-
groep de Rivierkade. “Ik heb een 

gedichtje opgezegd. Niet lang hoor, 
maar een paar regels. We hadden 
een PowerPoint-presentatie over 
Zuiderheim, waar we eerst woonden. 
In het gedichtje stond dat we ver-
langden naar het nieuwe gebouw en 
dat die wens nu eindelijk is uitgeko-
men. Toen ik aan de beurt was, ben ik 
het podium op gereden en heb het 
gedichtje voorgelezen. Ik was best 
zenuwachtig, maar alles ging gelukkig 
goed. Ik heb ook nog meegedaan aan 
het muzikaal intermezzo. Het was een 
fijne dag.”
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Johan, Aline en Helga hebben het 
prima naar hun zin op Maasheim. 
“Het bevalt goed”, klinkt het eenstem-
mig. “Er is veel veranderd. We hebben 
nu een prachtige winkel, de bakke-
rij is groter geworden en de catering 
is erbij gekomen. We hebben geen 
heimwee naar het oude gebouw, hoor. 
Hier is het veel leuker.”

Erwtensoep met roggebrood
Ook instellingsmanager Liesbeth 
Kievit is blij met de nieuwe locatie, 
vertelt ze tijdens de rondleiding. Die 

voert langs de dagbestedingscentra - 
een activiteitencentrum voor volwas-
senen en een kinderdagcentrum - en 
de woningen voor 32 bewoners en 
een aantal logés. “De nieuwe wonin-
gen waren hard nodig. Het oude 
gebouw had smalle gangen en een 
rommelige indeling. Bovendien komt 
de dagbesteding hier beter tot z’n 
recht. Eerst gingen we uit van een 
groepsgerichte aanpak, nu sluiten 
we met zingevende activiteiten meer 
aan op de behoeften van individuele 
zorgvragers. Het nieuwe gebouw is 

daarvoor uitstekend geschikt. Het is 
ruim, fris en schoon; heerlijk om hier 
te werken. En heel gezellig: mensen 
van buiten Maasheim komen bij ons 
een kopje koffie drinken. We heb-
ben ook een menukaart, zo serveren 
we erwtensoep met roggebrood en 
katenspek.”

Bergen werk en stortbuien
In het woongedeelte vertelt Ellie 
Snoei haar ervaringen. “Ik heb tij-
dens de opening een gedicht voor-
gedragen over onze oude woning op 
Zuiderheim. En ik mocht een cheque 
van 10.000 euro in ontvangst nemen 
van het comité uit de Hoeksche 
Waard. Die zijn heel actief.” 
Rond de opening verzette Ellie ber-
gen werk in de nieuwe bakkerij. “We 
hebben taarten en cakes en boter- 
en kruidkoek gebakken en bonbons 
gemaakt. Het was erg druk, maar alles 
is verkocht. Ik heb genoten van de 
opening. Het was zo’n mooie dag. Het 
heeft alleen gegoten. Wat een stort-
buien. Ik dacht dat het door de tent 
heen zou komen.” De bewoner van de 
Dijkkade - die haar bakkunsten ook 
inzet voor Adullam-activiteiten elders 
in het land - heeft het prima naar haar 
zin op Maasheim. “Ik ben erg blij met 
de nieuwe bakkerij. Er is ook een cho-
colaterie bij gekomen. We proberen 
steeds nieuwe producten te maken. 
Het wordt nu weer tijd voor speculaas 
en marsepein en onze nieuwe specu-
laasvlaai wordt vast een succes!”

Gloednieuw Maasheim valt in  de smaak bij zorgvragers

“We hebben geen heimwee  naar het oude gebouw, hoor”

OPENING MAASHEIM
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Tekst: Jacoline Spelt Voor de jeugd

Hallo jongens en meisjes,

Wat doe jij graag in de 
winter? Zit je fijn aan tafel 
te spelen met de Lego of 
knutsel je wat moois in 
elkaar? Als het buiten koud 
is, blijf je lekker binnen om 
je daar te vermaken. Op 
deze bladzijde vind je een 
legpuzzel. De puzzel bestaat 
uit zestien stukjes. Knip de 
stukjes uit en leg de puzzel 
goed tegen elkaar aan. Als 
je de puzzel gemaakt hebt, 
kun je de plaat kleuren 
en daarna op een papier 
plakken (met een plakstift). 
Veel puzzelplezier!

Stuur de puzzel vóór 29 
januari 2018 D.V. naar:

Puzzelpost Adullam 
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Emmely Janssen 

uit Stavenisse (6 jaar)

Loïs v.d. Velde 

uit Oosterland (9 jaar)

Lynn Breukel uit 

Hendrik-Ido-Ambacht (10 jaar)



Bestel het receptenboek vanaf 
1 januari D.V. voor € 24,95 via 

www.adullamzorg.nl/receptenboek 
of via 088 238 55 26 

Nieuwjaarsactie!

Verrassend 
winterrecept

Chocolademousse

1. Leg de cranberries 15 minuten in warm 
water.

2. Kook water in een kookpan en zet een 
hittebestendige schaal op de kookpan.

3. Zet het vuur uit. Doe de chocolade in de 
hittebestendige schaal en roer met een 
spatel tot de chocolade gesmolten is. 

4. Giet de cranberries af in een vergiet.
5. Doe de cranberries, het vanille-extract en de 

agavesiroop in de schaal en roer het door 
elkaar.

6. Haal de schil van de banaan. Snijd de 
banaan in plakjes boven de schaal.

7. Mix het geheel met de staafmixer tot een 
glad mengsel.

8. Voeg met een eetlepel de avocado toe.
9. Mix het geheel met de staafmixer tot een 

gladde mousse.
10. Zet het mengsel 60 minuten in de koelkast.

KOOKPLAAT KOELTIJD
60 MINUTEN IN 
DE KOELKAST

BEREIDINGSTIJD
35 MINUTEN

Eet 

smakelijk!

Recept voor 1 persoon

- 50 gram pure chocolade met minimaal 70% cacao- 10 gram gedroogde cranberries- Kwart banaan- Halve avocado- 1 eetlepel agavesiroop- Halve theelepel vanille-extract

Benodigdheden:

Van € 34,95 
voor 

€ 24,95
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Arie Verhoek 25 jaar in 
Werkgroep Fondsenwerving

Geachte lezer, 
Dit keer een wat persoonlijker inleiding. 
Zoals u in het vorige Adullam Contactblad 
hebt kunnen lezen, heb ik te maken met 
acute sarcoïdose. Hierdoor heb ik vier 
maanden niet kunnen werken. Ik heb moe-
ten ervaren dat het werk 'gewoon' door-
gaat - of ik nu ziek ben of niet. Aan de ene 
kant is dat heel goed: het hangt niet van 
mijn persoon af. Aan de andere kant is het 
ook confronterend: zaken waar je je heel 
druk over kunt maken, zijn opeens niet 
meer belangrijk als je ziek bent…
Dankbaar en blij kan ik melden dat het 
langzamerhand weer beter mag gaan, ik 
ben inmiddels ongeveer vier uur per dag 
aan het werk. Het meeste nog vanuit huis, 
maar er zit zeker een opgaande lijn in. Wat 
maakt de Heere dan nog onderscheid: 
waar de één weer mag opknappen, wordt 
bij de ander de levensdraad afgesneden. 
Als je dan zo ziek thuis ligt, en van de ene 
arts naar de andere verwezen wordt, komt 
het besef heel sterk naar voren: we hebben 
de grote Medicijnmeester nodig, Die geko-
men is om te roepen zondaren tot beke-
ring (Lukas 5:31 en 32). Dat wens ik u allen 
en mezelf toe.
Verder wil ik u hartelijk danken voor uw 
medeleven in de vorm van een kaartje, 
e-mailtje, geschenken en gebeden. Het 
heeft me echt goed gedaan! 

Ontvang een hartelijke groet,

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Persoonlijk Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Werkgroep Fondsenwerving 
met alle comitéleden is Arie Verhoek in het zonnetje gezet. 
Daar was alle reden toe: hij is ruim 25 jaar lid van de Werkgroep 
Fondsenwerving! In die jaren heeft Arie zich, 
samen met andere leden, ingezet ten dienste van 
de comités en verkoopadressen. Als secretaris van 
de Werkgroep bereidt hij de vergaderingen nauw-
gezet voor en zorgt hij voor de verslaglegging 
daarvan. Tijdens de bijeenkomst hebben we hierbij 
stilgestaan en Arie een mooi geschenk overhan-
digd. Ook vanaf deze plaats: nogmaals dank voor 
de jarenlange inzet en Gods zegen toegewenst.

We kunnen terugzien op een 
gezellige en goed verlopen 
verkoopdag in Werkendam. Er 
was veel regen verwacht, maar 
dat mocht gelukkig bijzonder 
meevallen. De markt werd goed 
bezocht en ook voor de kinde-
ren was er genoeg te beleven. 
Dit jaar hebben we bijvoorbeeld 
voor de eerste keer een veiling 
gehouden. Deze bracht netto 
ruim € 3.000,- op. De totale 
netto-opbrengst was € 19.000,-.  
Allen die een bijdrage geleverd 

hebben, willen we hartelijk dan-
ken! Daarnaast dank aan het 
bestuur en de directeur van de 
Ds. Joh. Groenewegenschool, die 
al jarenlang ruimte beschikbaar 
stellen om de verkoping moge-
lijk te maken.
De prijswinnaars van de kleur-
wedstrijd zijn: Arno Nieuwkoop 
(5 jaar),  Irenestraat 20,  Sprang-
Capelle; Willemarije Rozendaal (8 
jaar), Wierinxwal 15, Werkendam; 
Engelina van der Stelt (11 jaar), 
Havenstraat 49, Werkendam.

Succesvolle eerste veiling
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Diverse comités bieden oliebollen, appelbeignets of andere producten 
aan. Hieronder ziet u waar u terechtkunt 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 dan naar de mogelijkheden om de bestelling te laten bezorgen. 

Oliebollenactie 2017

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

Doornspijk Doornspijk Fam. Akster, T 06 25 51 66 11,  
E b.akster@solcon.nl

zaterdag  
30 december

vrijdag 29 en zaterdag 30 december staat de 
verkoopwagen bij slijterij Van de Beek. U kunt 
hier ook terecht zonder bestelling.

Elburg Doornspijk Fam. Akster, T 06 25 51 66 11,  
E b.akster@solcon.nl

n.v.t. vrijdag 29 en zaterdag 30 december staat 
de verkoopwagen bij de Jumbo. U kunt hier 
terecht zonder bestelling.

Oosterwolde Doornspijk Fam. Akster, T 06 25 51 66 11,  
E b.akster@solcon.nl

zaterdag  
30 december

Afhalen op 30 dec van 13.00 tot 14.30 uur in 
de H.H.K.

Ede en omstreken Ede Erik Verhoeks,  
E erikverhoeks@solcon.nl

zaterdag  
23 december

zaterdag 30 december

Uddel 
Ermelo  
Putten

Garderen Willeke de Ruiter, T 06 21 32 99 29,  
E adullamgarderen@hotmail.com

vrijdag  
29 december 
12.00 uur

zaterdag 30 december van 10.00 tot 11.00 uur 
Uddel, Kroonheim;  
Ermelo, Floraweg 21; 
Putten, Van Pallandstraat 7

Garderen 
Kootwijkerbroek 
Voorthuizen

Garderen Willeke de Ruiter, T 06 21 32 99 29,  
E adullamgarderen@hotmail.com

vrijdag  
29 december 
12.00 uur

Wordt bezorgd op zaterdag 30 december van 
9.00 tot 11.00 uur.

Hardinxveld-
Giessendam 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

Mw. Van Wingerden, T 0184 61 31 91 
of fam. C. Spek, T 0184 70 01 24,  
E adullamhardinxveld@kliksafe.nl

vrijdag  
29 december

Hardinxveld: vrijdag 29 december van 19.00 
tot 21.00 uur en zaterdag 30 december van 
8.00 tot 10.00 uur. 
Sliedrecht zaterdag 30 december van 10.00 
tot 12.00 uur.

Hendrik-Ido-
Ambacht

Hendrik-Ido-
Ambacht

Fam. A. de Waard,  T 078 681 20 11,  
E ariedewaard@kliksafe.nl

zaterdag  
23 december 
17.00 uur

vrijdag 29 december van 12.00 tot 14.00 uur

Krimpen a/d IJssel Krimpen a/d 
IJssel

Fam. J. Snoep, T 0180 51 71 54,  
E adullamoliebollen@gmail.com of 
via het bestelformulier op   
www.adullamoliebollenkrimpen.nl

donderdag  
28 december

zaterdag 30 december

Hoeksche Waard 
en omstreken

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

donderdag  
28 december

vrijdag 29 december van 14.30 tot 19.30 
(tijdens winterfair op Maasheim)

Werkendam en 
omstreken

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

vrijdag  
29 december 
18.00 uur

zaterdag 30 december na 10.00 uur (evt. 
bezorgen in Werkendam)

Woudenberg 
Scherpenzeel

Woudenberg Christine van Vlastuin, T 033 286 25 85,  
E adullamwoudenberg@hotmail.com 

donderdag  
28 december

zaterdag 30 december van 9.30 tot 10.30 uur 
(Willem de Zwijgerlaan 113, Woudenberg of 
Stationsweg 458, Scherpenzeel)



Giftenverantwoording 1e t/m 3e kwartaal 2017

J A A R D O E L

€ 159.500

J A A R D O E L 

€ 105.000

J A A R D O E L

€ 585.000

J A A R D O E L

€ 283.500
J A A R D O E L 

€ 25.000

J A A R D O E L 

€ 0

K WA R TA A L  1  -  3  2017 

€ 88.206

K WA R TA A L  1  -  3  2017

€ 29.565

K WA R TA A L  1  -  3  2017

€ 298.874

K WA R TA A L  1  -  3  2017

€ 221.100
K WA R TA A L  1  -  3  2017

€ 24.122

K WA R TA A L  1  -  3  2017

€ 439.678

Giften van 
kerken

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Giften van 
bedrijven

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de opbrengsten van het comité in uw regio.

K WA R TA A L  1  T / M  3 2016

€ 877.757

J A A R D O E L

€ 1.158.000
K WA R TA A L  1  T / M  3 2017 

€ 1.101.545

Geslaagde 
verkoopdag 
Barneveld

Op zaterdag 9 september jl. mocht 
de jaarlijkse verkoping in Barneveld 
plaatsvinden in en om het Van 
Lodenstein College. De dag werd 
geopend door de plaatselijke kerken-
raad met Schriftlezing en gebed. Er 
was veel regen voorspeld, maar uitein-
delijk viel het op de verkoopdag erg 
mee. Er heerste een goede en gezellige 
sfeer. Veel vrijwilligers, standhouders 
en ook enkele bewoners van Beekheim 
hebben zich ingezet om deze dag te 
laten slagen. Er was een kleedjesmarkt 
opgezet, waaraan veel kinderen mee-
deden. Ook konden zij deelnemen aan 
een spellenplein met onder andere een 
workshop. Daarnaast was er natuur-
lijk een uitgebreid aanbod van allerlei 
producten, van tassen tot boodschap-
pen. Ook konden er weer auto’s gewas-
sen worden. Deze dag heeft - inclusief 
sponsorgeld - ongeveer € 13.500,- 
opgebracht. Dit mooie bedrag zal ten 
goede komen aan het verbeteren van 
de werk- en ontspanomgeving van de 
bewoners, deelnemers en logés. Als 
comité willen wij iedereen die deze 
dag mogelijk gemaakt heeft, hartelijk 
bedanken!
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Steun Adullam

K WA R TA A L  1  -  3  2017

€ 29.565

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

D.V. VRIJDAG 29 DECEMBER
Comité Puttershoek; winterfair; van 14.30 tot 19.30 uur; op 
Maasheim, Groeneweg 10, Puttershoek.

D.V. DONDERDAG 8 FEBRUARI 
Comité Nederhemert; kerkdienst; vanaf 19.30 uur; in de HHK te 
Nederhemert; voorganger: ds. A.C. Rijken uit Gameren.

D.V. VRIJDAG 2 MAART
Dameskrans Avondvlijt; verkoping; van 15.00 tot 21.00 uur; bij Koster 
Special Gifts, Achterbergsestraatweg 180, Achterberg.

D.V. VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 MAART 
Comité Nederhemert; jaarlijkse hortensia-actie; wij komen in 
Nederhemert langs de deur met mooie hortensia’s in verschillende 
kleuren.

D.V. ZATERDAG 17 MAART
Comité Rijssen; voorjaarsverkoping; van 9.00 tot 12.30 uur; in de 
Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, De Stroekeld 142, Rijssen. 

Compact 
orgel 

gevraagd

Woongroep de Meerkoet op Beekheim is op zoek 
naar een compact orgel waarop ook met een 
hoofdtelefoon gespeeld kan worden. Heeft of 
weet u iets voor ons? Neem dan contact op met 
Henriët van den Broek, woonbegeleider Beekheim 
via tel. 088 238 59 53 of stuur een e-mail naar 
hvandenbroek@adullamzorg.nl.

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

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

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

Totaalinstallateur
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Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie 

Timmerbedrijf G.W. den Hertog
Echteld   -   tel. 06-12 71 46 43
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1 7 2 9

5
7 13
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5 1
5 9

3
6

6

6

8 5 1

Puzzelpagina

In deze sudoku-puzzel moeten de cijfers 1 tot en met 9 
worden ingevuld, en wel zo, dat op elke horizontale  en 
verticale rij elk cijfer één keer voorkomt. Ook in de 3x3 
vakjes dienen de cijfers 1 tot en met 9 één keer voor te 
komen.

Klaar? De cijfers uit de blauwe balk vormen een woord. 
Aan de hand van onderstaande codekraker kun je dit 
woord ontcijferen.

ACTIVITEIT

ADVERTENTIE

BIJSCHOLING

COMMUNICATIE

CONTACTDAG

INGREDIËNTEN

JUBILARIS

KWETSBAREN

OLIEBOL

ONDERWIJS

OPGANG

RONDLEIDING

THUISFRONT

VRIJWILLIGER

WINTERRECEPT

ZORGVRAGERS

Zoek de 
hiernaaststaande 
woorden en streep ze 
weg. De overblijvende 
letters vormen de 
oplossing!

Sudoku

Woordzoeker

Codekraker:
1 = W
2 = O
3 = D

4 = R
5 = E
6 = J

7 = I
8 = N
9 = S
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Terwijl Evance naar het
huisje van zijn oma loopt, 
denkt hij terug aan zijn 
oom. Wat was oom trots op 
hem toen hij zijn rapport 
had laten zien.   

VVanaf de volgende maand 
kan hij niet meer naar 
school nu oom is overleden. 
Hij heeft immers niemand 
meer uit zijn omgeving die 
zijn schoolgeld kan betalen.  

Verdrietig komt Evance bij 
het huisje van zijn oma aan. het huisje van zijn oma aan. 
Zijn oma komt naar hem 
toe en zegt: ‘De dominee 
van de kerk zegt dat jij 
misschien bij Timotheos 
Foundation een sponsor 
kunt krijgen uit Nederland 
die jou wilt sponsoren.die jou wilt sponsoren.’  

Evance denkt na over wat 
zijn oma tegen hem heeft 
gezegd. Er bloeit weer een 
sprankje hoop in zijn hart. 
Zou het dan toch nog mo-
gelijk zijn dat hij verder 
mag leren?mag leren?

Twee jaar geleden heeft 
Evance zijn lagere school-
tijd afgesloten door het 
maken van een examen. 
Omdat hij het examen 
heel goed gemaakt had, 
werd hij geselecteerd werd hij geselecteerd 
voor het VWO.   

Maar omdat hij geen ou-
ders meer had, kon hij 
niet naar het voortgezet 
onderwijs gaan. Wie moest 
zijn schoolgeld betalen?   

Zijn oom, die toen nog Zijn oom, die toen nog 
leefde, zag dat Evance 
goed kon leren en ook 
graag verder wilde leren. 
Daarom besloot hij het 
studiegeld van Evance te 
betalen. Evance was daar 
heel blij om!  heel blij om!  

En wat heeft hij veel ge-
leerd het afgelopen jaar! 
Wiskunde, Engels, biologie 
en nog veel meer vakken 
hadden zijn volle interes-
se. Hij haalde achten en 
negens.negens.

 



Op deze pagina willen wij u graag voorstellen aan nieuwe 
collega’s die bij Adullam zijn komen werken. We hopen dat 
alle nieuwe medewerkers veel plezier mogen hebben bij het 
uitvoeren van het werk en wensen hen veel succes. 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 houd de vacatures in de 
gaten via www.adullamzorg.nl/werken.

Tekst: Guze van der Tang

Kroonheim
1. Rosemarije Metske als medewerker 

activiteitenbegeleiding
2. Renske van Laar als medewerker 

woonbegeleiding 
3. Geline de Witte als medewerker 

woonbegeleiding 
4. Maaike van Zwieten als medewerker 

woonbegeleiding 
5. Alianne Eenkhoorn als medewerker 

woonbegeleiding 
6. Bette Roos als medewerker 

woonbegeleiding

Maasheim
7. Alinda Noorthoek-Groeneweg als 

medewerker woonbegeleiding 
8. Marjet van ’t Geloof als medewerker 

woonbegeleiding 
9. Clarise van der Toorn als medewerker 

woonbegeleiding 
10. Henrike den Hartog als medewerker 

woonbegeleiding 
11. Jannie Koppelman als woonbegeleider 

(geen foto)

Beekheim
12. Gerrieke Brand als huishoudelijk 

medewerker

Veldheim
13. Teunette ter Maaten als medewerker 

activiteitenbegeleiding 
14. Jolanda Blankestijn als medewerker 

activiteitenbegeleiding 

De Klimboom (Rehobothschool)
15. Renske van Dam-Morée als locatieleider 
16. Susanne van Dolderen als medewerker 

activiteitenbegeleiding 
17. Marije van Gent als medewerker 

activiteitenbegeleiding
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Tekst: Afdeling Personeelszaken Personeelsregister
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17 juli 2017: Janneke 
Bakker (Muiderheim) 
en Jan de Boer

17 augustus 2017: 
Annemarie Koster 

(Beekheim) en 
Mark Plattèl 

20 september 2017: Eline van Barneveld 
(De 10 Domeinen) en Stephan Wiegman

6 september 2017: Denise Krieger 
(Kroonheim) en Ruud van Ee

22 september 2017: Hans Kooistra 
(Maasheim) en Corinda Otte

 Wij zijn
 getrouwd!

6 september 2017: Huibertje de 
Bruijn (Maasheim) en Johanan Blok

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

Ineke van den Top-Siebelink
woonbegeleider Beekheim

25 jaar

Lydia Heijboer
teamleider Maasheim 

12,5 jaar

Bij de officiële opening van Maasheim zijn Anne-Lotte en logé Hanna 
blij elkaar weer te zien!

Jubilarissen binnen 
Adullam

Samen dikke pret
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Even buurten

Ook in de win-
ter wordt hard 
gewerkt op 
Maasheim. Adri 
van Persie 
is goed in 
stofzuigen 
en Corrie 

de Bruin, Corrie Monster en Willie 
Opschoor verzorgen trouw de was.

Omdat alle medewerkers van het 
Servicecentrum het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek invulden, wonnen zij de prijs 
van € 1000,-! Vervolgens lieten zij alle voorzie-
ningen ideeën aanleveren om dit bedrag over 
te mogen nemen. Het idee van Wilgenheim 
kreeg de meeste stemmen! Wilgenheim gaat 
voor dit bedrag een moestuin huren en tuin-
gereedschap voor de deelnemers aanschaf-
fen. De waardebon - die Paula Innemee hen 
overhandigde - werd door de deelnemers van 
Wilgenheim enthousiast ontvangen.

De mannen van de 
Karpergroep uit 
Barneveld wensen 
alle lezers gezegende 
Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar.

Muiderheim-
bewoners gaan 

zo nu en dan 
graag naar scha-
penboerderij de 
Vreugdehoeve.

Werk in 
uitvoering

Prijs gewonnen

Wens voor u

… die hebben de vrijwilligers Gerrit 
en Jan voor elkaar gemaakt. Bewoners 
en begeleiders van de huiskamergroe-
pen op Muiderheim bedanken hen 
hartelijk daarvoor. Vooral op koude 
dagen is dit extra genieten. 

Ontspanningsruimte in 
de sfeer van vroeger…

In de vakantieweek gingen 
de bewoners van Polderheim 
een dagje naar de zandsculp-
turen in Garderen, waar deze 
groepsfoto is gemaakt. 

Bewonersvakantie 
naar Overberg

Zaterdag
middag

uitje

Greetje van Harn zorgt met haar 
pindaslinger goed voor de vogels die 

bij Beekheim komen aanvliegen. 

Wintervogels
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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 59 40

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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ReformMarkt.nl 
Uw adres voor  
natuurvoeding,  

voedingssupplementen, thee 
en kruiden. 

U kunt online of telefonisch bestellen. 

Bijvoorbeeld: 
Vitamine D3 1000ie 
120 capsules €10,95 
360 capsules €24,95 

1 capsule per dag 

Vragen: info@reformmarkt.nl of  
telefoonnummer: 0630566319  

Leeghwaterstraat 31-3 in Reeuwijk 



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 
communicatie@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. P.A. Zevenbergen, 
Alblasserdam (voorzitter)
ir. B.J. van der Vlies, 
Maartensdijk (secretaris)
R. van Beijnum, Doorn 
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 
drs. J.M. Verwijs, Ommeren

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
communicatie@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 Drukkerij bv, 
Goudriaan

Contactblad van Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Steun het werk van onze Stichting! 

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

Incasso-vooraankondiging: Heeft u met ons een incasso-
contract afgesloten, dan zal het bedrag rond de 10e van 
de maand van uw rekening afgeschreven worden.

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

De contactdag op zaterdag 24 maart 2018 D.V. zal een 
bijzondere dag zijn. De heer Evink, die de contactdagen al 30 jaar 
heeft geleid, neemt dan afscheid. Herinneringen en terugblikken 
komen ruim aan de orde. Samen met u willen we de heer Evink 

graag een warm afscheid geven.

We nodigen alle ouders/vertegenwoordigers, (oud-)
betrokkenen bij de contactdag en andere belangstellenden uit 
om hierbij aanwezig te zijn. Uw komst wordt zeer gewaardeerd! 

U kunt zich opgeven via www.adullamzorg.nl/contactdag 
of via tel. 088 238 55 26.

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 
2018 D.V. worden de jaarlijkse 
DOEN voor Adullam!-dagen 
gehouden. Mogen wij ook dit 
jaar op uw hulp rekenen? 
Houd de website 
www.adullamzorg.nl/doen 
goed in de gaten!

Uitnodiging 

Bijzondere contactdag

Kort Adullam-nieuwsColofon

DOEN voor Adullam!
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