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Muziek en zang

Aandacht 
voor...

Inhoud Voorwoord

In de Bijbel lezen we van 
de opperzangmeester, van 
liederen die gezongen wer-
den als het volk Israël trok 
naar het heiligdom, van 
gebruik van muziekinstru-
menten (Psalm 150)... Zang 
en het bespelen van instru-
menten hebben een plaats 
in Gods Woord. Het artikel 
‘Meer met muziek’ gaat in 
op de betekenis van muziek 
voor de zorgvragers bin-
nen de voorzieningen van 
Adullam; hoe zij zich ook 
hierdoor kunnen uiten en 
het belang ervan dat het in 
lijn is met Gods Woord en de 
belijdenisgeschriften.
Mooi vind ik het verhaal 
‘Leven met een zus die 
anders is…’. Suzanne en 
Lydia vertellen over hun zus 
Geerke, die heel goed kan 
luisteren.

A. Prins
Raad van Bestuur
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Muziek

Rechtsbescherming

Elserieke en 
Hannerieke de Ruiter, 
Peter de Pater en 
Ageet Draaijer
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U weet wel dat de gelovigen de pelgrims zijn in hun 
reis naar de hemelstad. Zij wandelen in het licht van het 
Goddelijk aanschijn voort, naar die stad die zonder han-
den gebouwd is. Vandaar dat zij dit doel voortdurend voor 
ogen stellen. Zij hebben het geloofsoog op de dingen die 
boven zijn, daar waar Christus is, zittende aan de rechter-
hand Gods. Mag ik eens vragen of u hier kennis aan hebt? 
U onderneemt hier op aarde ook geen reis zonder het doel 
in het oog te hebben. Mis uw doel 
niet vanwege uw zonde. Voor het 
oog der mensen kunt u netjes 
leven, maar door de zonde wacht 
een eeuwig verderf. Natuurlijk, 
zegt u, iedereen is zonde en doet 
zonde. Ja, dat is waar, maar naast 
al die andere zonden is het feit dat 
we God niet tot ons doel hebben, 
de grootste vergissing die we hier 
maken en daarom een vreselijke 
zonde. We reizen zo nog ver-
der van Hem af, in plaats van dat 
we naar Hem zoeken of tot Hem 
komen! 

Voor de gelovigen zijn onder andere 
drie dingen van groot belang.

1. Het doel van hun reis is het 
verkeren bij God (Ps. 84:3). Zij wil-
len niets liever dan in de nabij-
heid van God verkeren (Ps. 42:3). Zij begeren Zijn liefelijk 
aangezicht voortdurend te zien (Ps. 27:8). Het geloof richt 
zich ten volle op de uitlatingen van Gods liefde. Zijn gunst 
is hen meer waard dan het kostelijkste goud. Zijn goeder-
tierenheid is hen beter dan het leven. Zo richten zij hun 
schreden herwaarts en wandelen ze door het geloof op 
God aan. Het oog des geloofs is met niets anders vervuld 
dan door een blik op God. God is hun alles. 

2. Het geloof richt zich ook op Gods altaren. Zonder het 
bloedoffer is er geen toenadering tot God. Nee, het tegen-
deel is waar. Het schrikt ons af. Onze God is een verterend 
Vuur en een eeuwige Gloed, bij Wie niemand wonen kan. 

Doch door het bloed van Jezus Christus is Hij onze vrede. 
Daar wees in het Oude Testament het altaar, met het offer 
en het bloed ons op. De gewone Israëliet zag niet meer 
dan wat voor het natuurlijk oog te zien was, maar de gelo-
vigen zien door het geloof op de gekruisigde Zone Gods. 
Hun oog was zalig in dit zien. Zij zien van verre, met het 
oog des geloofs, de komst, het lijden en het sterven van 
hun Zaligmaker. Ze leggen de hand des geloofs op dit 

offer en zij gevoelen de kracht van 
dit verzoenend lijden. Zo krijgen zij 
deel aan de vergeving van hun zon-
den. Geen wonder dat het geloof zich 
inspant om op Christus te zien. O, hoe 
schoon en beminnelijk is deze hun 
Liefste. 

3. Het zicht op de eeuwige vreugde 
spoort hen aan tot spoed. Het doet 
hen alle moeilijkheden overwinnen. 
De weg is niet gemakkelijk, maar het 
geloof trotseert alle moeite en ver-
driet die zo’n reis met zich meebrengt. 
Ze zien op God, de grote Herder 
der schapen. Ze zien op Christus, 
de overste Leidsman en Voleinder 
des geloofs. Hij is de Beginner, de 
Auteur, maar ook de Voleinder van 
hun geloof. Daardoor zijn ze stand-
vastig en volharden ze tot het einde. 
Ze worden zeker niet beschaamd, 

want de Heere heeft gezegd: zij zullen zalig worden. Het 
geloof ziet op Zijn belofte. Daarom gaan ze met Hem de 
diepte in, zonder te wanhopen. Maar hun geloof kent ook 
de grote hoogte van Zijn heerlijke liefdesgemeenschap. 
Het geeft de vergezichten op die heilige stad Gods, naar 
welke zij reikhalzen. Vandaar dat ze zeggen, in de taal des 
geloofs: “Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, 
ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok 
en Uw staf, die vertroosten mij”, Psalm 23:4. In het leven 
des geloofs zegt de dichter van deze pelgrims: “Als zij door 
het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij Hem 
tot een Fontein, Psalm 84:7a. O, hoe wonderlijk is toch dat 
geloof. Hoe wonderlijk is de God van dat geloof.

Overdenking

Psalm 89:16

Pelgrimsreis

Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel

Welgelukzalig is 

het volk hetwelk 

het geklank kent; 

o HEERE, zij 

zullen in het licht 

Uws aanschijns 

wandelen. 
Psalm 89:16
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Heilzaam. Samenbindend. Een manier om 

contact te maken. Rustig leggen Wilna Bakker 

(25) en Gerda Loedeman (39), beiden lid van de 

werkgroep Muziek en Zang, uit waarom muziek 

zo bijzonder en belangrijk is voor zorgvragers en 

begeleiders van Adullam. Vóór hen op tafel ligt de 

spiksplinternieuwe zangbundel met een vijftal cd’s. 

De Werkgroep maakte er de achterliggende jaren 

werk van. “We vinden het vooral belangrijk dat wat 

we zingen en beluisteren in overeenstemming is 

met Gods Woord en de belijdenisgeschriften.” 

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom, Beptekst    Foto’s: Marinus Bolle

Meer met muziek
Adullam introduceert  eigen zangbundel en cd’s 

Aan het begin van het nieuwe jaar werden ze Adullam-
breed verspreid: de nieuwe zangbundel en een vijftal 
bijbehorende cd’s. De zangbundel is met 177 pagina’s 
een heel boekwerk. “Veel dikker dan dit hadden we 
‘m niet eens kunnen maken”, lacht Wilna Bakker, als 
ze een exemplaar op tafel neerlegt. Dan, serieus: “En 
we hebben natuurlijk keuzes moeten maken, om tot 
een mooie bundel te komen die op alle groepen en 
niveaus binnen Adullam gebruikt kan worden.” Wie de 
bundel doorneemt, bladert eerst door een gedegen 
‘Inleiding op muziek en zang’, die ruim twaalf kantjes 
telt. Geen wonder, want aan deze bundel ging heel wat 
jaren werk vooraf. Wilna en Gerda kunnen er enthousi-
ast over vertellen. 

Alle psalmverzen uit het hoofd
Wilna is inmiddels drie jaar lid van de werkgroep 
Muziek en Zang, Gerda één jaar. De Werkgroep komt 
al heel wat jaren bijeen om het thema ‘muziek en 
zang binnen Adullam’ te bespreken. Wilna: “Zo’n acht 
jaar geleden kwam naar voren dat veel medewerkers 
behoefte hebben aan richtlijnen op het gebied van 
muziek. Wat willen we als Adullam met muziek doen 

en wat zetten we daarvoor in?” Een belangrijke vraag, 
want dat muziek een heilzame functie heeft, kun-
nen beide begeleiders ook vanuit de praktijk beamen. 
Gerda: “Wat je bij ons op de groepen ziet, is dat muziek 
de zorgvragers houvast kan bieden. Muziek werkt heil-
zaam, zowel voor zorgvragers met een hoger als met 
een lager niveau. In mijn groep zit een bewoner die 
vaak hooggespannen is en agressief gedrag vertoont, 
maar als je een psalm gaat zingen, wordt ze rustig. De 
woorden, de melodie: die dringen door. Dat is ver-
trouwd voor haar!” Wilna knikt. “Inderdaad, en voor 
anderen kan het weer een middel zijn om iets onder 
woorden te brengen. Op de groep waar ik werk, is een 
zorgvrager die moeilijk kan praten, maar zingen gaat 
haar goed af. Ze kent bijna alle psalmverzen uit haar 
hoofd! Als ze zingt, is dat een manier om iets over te 
brengen.”
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E“Een zorgvrager 

op mijn groep 

kan bijna niet 

praten, maar 

muziek geeft 

haar houvast: 

ze kan bijna alle 

psalmverzen 

meezingen!” 

Wilna Bakker

MUZIEK EN ZANG

Adullam introduceert  eigen zangbundel en cd’s 

Cd’s samenstellen
Het zijn voorbeelden waar wellicht 
iedere begeleider uit kan putten. En 
mede daarom voor de Werkgroep reden 
te meer om het thema ‘muziek en zang’ 
binnen Adullam hoger op de agenda te 

zetten. De zangbundel en de cd’s, die 
beluisterd kunnen worden in de huis-
kamers en de snoezelruimtes, zijn dan 
ook maar een klein uitvloeisel van het 
vele denk- en luisterwerk dat eraan 
voorafging. Gerda, die zich als coördina-
tor vooral bezighield met de cd’s, heeft, 
samen met anderen uit de Werkgroep, 
heel wat uren geluisterd naar koor- en 
samenzangopnames. “Het belangrijkste 
vind ik dat de tekst die de koren zingen 
in overeenstemming is met Gods Woord 
en de belijdenisgeschriften. Die vormen 
tenslotte het uitgangspunt van al ons 
denken en handelen binnen Adullam.” Ze 
veegt een pluisje van tafel. “En daarnaast 
heb ik ook geluisterd naar de melodie. Is 
die herkenbaar, niet te moeilijk of te snel 
voor onze zorgvragers? Eigenlijk moet je 
die vraag steeds in je achterhoofd hou-
den: ‘Is dit gezang herkenbaar voor onze 
zorgvragers? Sluit dit aan bij hun leefwe-
reld?’ Maar ook aan de andere kant: ‘Is dit, 
wat ik hoor, tot eer van God?’ Ik denk dat 
voor de gezangen en liederen die in de 
bundel en op de cd’s staan, geldt dat het 
antwoord op die vragen ‘ja’ is.” 

Drie doelstellingen van muziek binnen Adullam
De zangbundel en de cd’s zijn samenge-
steld in samenwerking met De Schutse. 
De drie thema’s in de doelstellingen van 
muziek en zang, die zowel Adullam als De 
Schutse hebben opgesteld, zijn als volgt. 
Muziek en zang moeten dienen tot:

• Eren en leren (bijvoorbeeld bij de dagopening en -sluiting)
• Ontmoeten en ontspannen (samen muziek beluisteren werkt 

bijvoorbeeld verbindend en zingevend)
• Verwerken en ontwikkelen (bijvoorbeeld: muziek wordt 

gebruikt om in contact te komen met zorgvragers of om 
emoties of gevoelens te helpen ontwikkelen)
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H“Het 

belangrijkste 

vind ik, dat 

wat we zingen 

of beluisteren 

tot eer van 

God is” 

Gerda Loedeman
Orde en overzicht
Wilna knikt instemmend en pakt de bundel 
erbij. Ze bladert door het eerste gedeelte, 
waarin de richtlijnen voor muziek binnen 
Adullam helder beschreven staan. Het geheel 
oogt ordelijk en overzichtelijk. Wilna: “Ik denk 
inderdaad dat die twee uitgangspunten het 
belangrijkste zijn. Er is zo’n groot aanbod aan 

muziek! De ene zorgvrager luistert graag hier-
naar, een ander weer naar heel iets anders. 
Hoe vind je - als begeleider - daarin je weg? 
Met de zangbundel en de cd’s hebben we 
geprobeerd houvast te bieden voor de bege-
leiders op de groepen.” Gerda vult aan: “En 
heel concreet: het maakt het ook gemakkelij-
ker.” Ze pakt de bundel erbij: “Kijk, we hebben 
alle psalmen in de bundel weergegeven in de 
berijming van Petrus Datheen én in die van 
1773. Op die manier is het makkelijker om 
zowel de ene als de andere berijming te zin-
gen, zonder dat je twee psalmboeken nodig 
hebt.” Ze bladert naar de inhoudsopgave. 
“En ook zijn de psalmen en gezangen geor-
dend op gebeurtenissen in het kerkelijk jaar. 
Zo heb je in één oogopslag duidelijk welke 
psalm je bijvoorbeeld kunt zingen bij Pasen 
of bij Pinksteren. En hier,” ze slaat een paar 
bladzijden om, “hebben we de ‘Aanwijzing 
van enige psalmen en gezangen’ vanuit ach-
terin het psalmboek overgenomen. Zo zie je 
direct bij welke zondagsafdeling welke psalm 
goed past, bijvoorbeeld.” Uit alles blijkt dat 
de dames de zangbundel en de cd’s tot in de 
details kennen. 

“We hebben liederen nodig die niet 
alleen eerbaar, maar ook heilig zijn, en 
die ons kunnen dienen als prikkels om 
ons aan te sporen tot God te bidden, 
God te loven en Zijn werken te overpein-
zen, opdat we hem liefhebben, vrezen, 
eren en verheerlijken.”

Johannes Calvijn

Citaat uit de zangbundel:
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MUZIEK EN ZANG

Muziek bewust en 
professioneel inzetten
Arjan van Ommeren (42) is al vanaf 2010 voorzit-
ter van de werkgroep Identiteit - waar de werkgroep 
Muziek en Zang uit voortvloeide. Bij het verschijnen 
van de zangbundel en de cd’s blikt hij terug op het 
proces van beleidsvorming. “Ik zou het mooi vinden 
als we als collega’s onderling leren om muziek bewust, 
professioneel in te zetten, zodat het een heilzame 
werking heeft.” 

Muziek en zang sluiten vaak aan bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Door muziek nemen ze ken-
nis sneller tot zich of wordt een gevoel van harmonie 
ervaren. “Dat was,” zo begint Arjan van Ommeren, “de 

gedachte die ten grondslag lag aan het ontwikkelen van 
beleid rondom muziek en zang binnen Adullam.” Want dat 
muziek het welzijn kan bevorderen, staat voor hem vast. 
Maar hoe kun je muziek nu bewust en professioneel inzet-
ten, zodat het een heilzame werking heeft? Iets waar de 
Werkgroep zich de achterliggende jaren in verdiept heeft. 
Arjan: “We vroegen ons af: ‘Hoe gebruiken we muziek en 
zang eigenlijk binnen onze organisatie? Passen we dat 
goed toe? En wat is onze visie nu eigenlijk op het gebied 
van snoezelen en bijvoorbeeld muziektherapie?” Hij 
houdt even stil. Dan: “Dat zijn mooie, maar ook moeilijke 
vragen. Hoe geef je daar op een goede manier richting 
aan? Ik denk dat we met de richtlijnen die we uiteindelijk 

Snoezelen
De cd’s op tafel zitten nog in het 
folie. Reacties van collega’s hebben 
Wilna en Gerda - op het moment 
van schrijven - nog niet gehoord; 
ze zijn tenslotte net uitgedeeld. Een 
beetje spannend vinden ze het wel. 
“Je hebt er lang aan gewerkt en als 
ze dan echt uitgedeeld worden, ben 
je benieuwd hoe erop gereageerd 
wordt”, vertelt Wilna. Gerda knikt: 
“Ik hoop vooral dat we met deze 
uitgaven het zingen en luisteren 
van muziek stimuleren. Het is zo 
waardevol!” Eén van de cd’s heeft als 
thema ‘rust en ontspanning’ mee-
gekregen. Gerda licht toe: “Die cd is 
speciaal ontwikkeld voor het zoge-
naamde snoezelen. De andere cd’s 
zijn vooral gericht op het luisteren 
naar de psalmen en gezangen, maar 
we merken dat vooral zorgvragers 

met een lager niveau heel rustig 
kunnen worden van zachte achter-
grondmuziek. We hoorden ook dat 
daar vraag naar was. Tenslotte is het 
aanbod aan ‘snoezelmuziek’ heel 
beperkt, je komt al snel in new-age-
sferen terecht. Terwijl dat niet hoeft. 
Rustige piano-, orgel- of harpmu-
ziek kan heel veel herkenning geven 
bij zorgvragers.” Op de tafel achter 
haar staat een beeldje van koning 
David. Gerda knikt ernaar: “Eigenlijk 
is het doel net als wat David deed. 
Als hij op de harp speelde, werd 
Saul rustig. Ik denk dat we ook op 
die manier muziek mogen inzet-
ten om het welzijn van onze zorg-
vragers te verbeteren.” Want daar 
gaat het tenslotte om. Dat, én wat 
de titel van de zangbundel weer-
geeft: ‘Zijn Naam moet eeuwig’ eer 
ontvangen’…
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MUZIEK EN ZANG

hebben opgesteld - die voorin de bundel zijn opgeno-
men - op een goede manier inhoud aan muziek en zang 
kunnen geven.”

Gezangen
Naast psalmen zijn diverse gezangen opgenomen in de 
zangbundel en op de cd’s. Arjan: “Gezangen vormen een 
klein onderdeel van de hele breedte van het beleidsstuk, 
maar we merkten dat daar vragen over waren. Wat zin-
gen we op de groepen? En hoe toetsen we dat aan Gods 
Woord en de belijdenisgeschriften? Tenslotte moet al ons 
zingen zijn uit liefde en gebondenheid tot Gods Woord.” 
De psalmen zijn daarin onbetwist waardevol. Arjan: 
“Want wat kun je nu beter zingen dan Gods Woord? Ik 
las eens een citaat van iemand, die zei: ‘Waarom zouden 
we zilver zingen, als we goud hebben? Zo zie ik het ook. 
Gods Woord leidt met Gods 
Geest tot bekering en is tot 
vergroting van kennis: daar 
moeten we het verwach-
ten! Daarom leggen we de 
nadruk op het zingen en 
levendig houden van de 
psalmen. Als het goed is, 
hebben onze zorgvragers 
die tenslotte ook van huis uit 
meegekregen.” Toch zijn er 
heel wat gezangen die een 
rijke aanvulling zijn op het 
psalmboek. Een gedeelte 
daarvan werd opgeno-
men in de zangbundel. Hoe 
werd die selectie gemaakt? 
Arjan: “Bij het opzetten van 
de zangbundel hebben 
we eerst geïnventariseerd: 
‘Wat wordt op dit moment 
eigenlijk gezongen binnen 
onze organisatie?’ Uit die 
inventarisatie bleek dat veel passend was, maar er zaten 
ook liederen tussen die niet voldeden aan de richtlij-
nen die we hebben opgesteld. En met die richtlijnen in 
ons achterhoofd hebben we alles wat gezongen wordt 
tegen het licht gehouden.” Dan: “Dat betekent trouwens 
niet dat alles wat níet in de bundel staat, niet voldoet, 
hoor. Soms waren liederen ook qua niveau of muziekstijl 

te ingewikkeld om op te nemen. We hebben ons in de 
selectie beperkt tot dat wat de toets doorstaat én voor 
een deel van de zorgvragers eenvoudig aan te leren is.” 

Snoezelen
Bij de totstandkoming van de richtlijnen, de bundel en 
de cd’s werden talloze adviezen gevraagd. Want wat is 
nu eenvoudige muziek? En hoe sluit je goed aan op het 
niveau van een zorgvrager? En waar moet muziek om tot 
rust te komen aan voldoen? Arjan: “Wat dat betreft was 
één advies van een leverancier van snoezelmaterialen 
wel mooi om te noemen.” Hij licht toe: “Voor snoezelen 
wordt veelal muziek gebruikt waarin kabbelend water of 
bijvoorbeeld fluitende vogels voorkomen. Het aanbod is 
heel beperkt, omdat veel van dit soort muziek voortkomt 
uit new-agesferen. De leverancier gaf echter aan dat de 

muziek vooral moet aansluiten 
bij de zorgvrager. Wat hoorde 
diegene thuis? Welke geluiden 
zijn voor hem vertrouwd? Het 
geluid van een kabbelend beekje 
is dat vaak niet, maar bijvoorbeeld 
het geluid van kinderstemmen 
of orgelspel van vader of moe-
der wel. Dát geeft echt rust en 
ontspanning! Ik vind het mooi als 
we op die manier een heilzame 
toepassing kunnen vinden op het 
gebruiken van muziek.” 

Wens voor de toekomst
De zangbundel en de cd’s zijn 
inmiddels verspreid. Wat zou 
Arjan, als voorzitter van de 
Werkgroep, collega’s mee wil-
len geven? Nadenkend: “Ik zou 
het mooi vinden als we als col-
lega’s onderling leren om muziek 
bewust, professioneel in te zet-

ten, zodat het een heilzame werking heeft. Ja, bewust en 
professioneel. Zodat we leren hoe we muziek zó kunnen 
inzetten dat mensen die moeilijk kunnen ontspannen, 
dat nu wél kunnen. Juist voor mensen die overprikkeld 
zijn, veel onbegrip ervaren en soms in angst leven. Dat 
zou toch mooi zijn?” 

Arjan van Ommeren 
voorzitter van de werkgroep Identiteit
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Zoals op pagina 36 is aangegeven, 
is 2018 een jaar van stabilisatie en 
toerusting, om van daaruit te werken 
aan de doelstelling: ’Adullam laat 
vanuit een Bijbelse levensovertui-
ging, mensen deelnemen aan het 
gewone leven door met de samen-
leving passende ondersteuning te 
organiseren.’ Graag neem ik u mee in 
een aantal doelstellingen voor 2018.

Gildeleren
Een prachtig project waarin Adullam 
samenwerkt met het Hoornbeeck 
College is het Gildeleren, dat start 
in het schooljaar 2018/2019. Het 
Gildeleren betekent leren en werken 
op instelling Kroonheim te Uddel. 
Voor studenten heeft dit mooie 
voordelen: 
• je wordt direct opgeleid in een 

inspirerende werkomgeving;
• theorie en praktijk staan erg dicht 

bij elkaar;
• je leert vaardigheden in het 

werken, die later goed van pas 
komen. 

Deelnemen aan het Gildeleren mag 
je zien als een extra op je cv! Ik wil 
potentiële studenten van harte uit-
nodigen om te gaan ‘Gildeleren’! 

Werving
Naast het Gildeleren wil Adullam 
de werving van medewerkers ver-
sterken. Hierbij willen we invulling 
geven aan vragen als: Hoe kunnen 
we moeders, die hun pubers heb-
ben opgevoed, enthousiasmeren 
voor een baan bij Adullam? Of die 
timmerman laten zien, dat hij bij 
Adullam bezig kan zijn met zijn 
vak en tegelijkertijd van beteke-
nis kan zijn voor mensen met een 
beperking?!

Leiderschap
Een goede invulling van het leiding-
geven is belangrijk voor een team. 
Binnen het jaarthema ‘stabiliseren’ is 
leiderschap dan ook een belangrijk 
programma. Het doel is om van-
uit leiderschap een prettig werkkli-
maat en positieve teamsfeer creëren, 
waarbij de leidinggevenden mede-
werkers coachen, stimuleren en 
motiveren.

Toerusting op identiteit
Identiteitsgebonden zorg en bege-
leiding is de oorsprong en de bedoe-
ling van Adullam. Medewerkers van 
Adullam leven deze identiteit 
voor en dragen deze identi-
teit uit. De vraag naar hand-
vatten voor leidinggevenden 
en medewerkers om hieraan 
richting en sturing te geven, 
is de afgelopen jaren 
toegenomen. Adullam 
zal in 2018 het intro-
ductieprogramma voor 
nieuwe medewerkers 
opnieuw inrichten, 

waarbij meer nadruk wordt gelegd 
op identiteit.
Verder zal de eerste jaargang van het 
project Bijbels Onderwijs in gebruik 
genomen worden. Ook zullen de 
teams daarop getraind worden.
Het nieuwe beleid rond muziek en 
zang zal in 2018 een onderwerp zijn 
wat op de voorzieningen gestalte 
krijgt. Hierover kunt u meer lezen in 
het artikel elders in dit blad.

In het werk van Adullam en de plan-
nen die gemaakt worden, is door 
velen een behoorlijke inspanning 
geleverd. Evenwel staat voorop dat 
wij in alles afhankelijk zijn van de 
zegen van de Heere, zoals is opgete-
kend in psalm 127:1.

“Vergeefs op bouwen toegelegd;
Vergeefs, om 't huis voltooid te zien,
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên,
Zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt.
Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,
Zo God niet Zelf de stad bevrijdt.”

Deelnemen aan 

het Gildeleren op 

Kroonheim mag je 

zien als een extra 

op je cv!

Van visie naar Jaarplan 2018

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel
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“Een groot probleem in onze tijd is het verlies van 
mededogen.”  ‘Mededogen’, een opvallend ouderwets 
woord uit de mond van een voormalig politica, 
mevrouw Femke Halsema. In een interview voor het 
blad Skipr typeert zij zich als een liberaal, ja, eigenlijk 
meer als een liberale anarchist. Sinds twee jaar is zij 
voorzitter van de branche-organisatie Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland, waar ook stichting 
Adullam bij aangesloten is. 

Van 1998 tot 2011 was mevrouw Halsema politiek actief 
als Kamerlid en vanaf 2002 als fractievoorzitter voor 
GroenLinks. Zij komt in het interview naar voren als een 
daadkrachtig en pragmatisch bestuurder, die met ken-
nis van zaken haar bijdrage levert aan de maatschappij. 
Zij neemt haar verantwoordelijkheid voor, wat zij noemt, 
de kwetsbare groepen in de samenleving. Die groepen 
dreigen volgens haar analyse tussen wal en schip te raken, 
ofwel deze groepen worden van gemeente naar instelling 
en van instelling naar gemeente verwezen. De regelge-
ving is niet altijd even transparant. Zij moeten geholpen 
worden om zich vrij te kunnen bewegen. 

Liberaal
Mevrouw Halsema laat zich kennen als een liberaal. 
Aansluitend op de filosoof en schrijver Arthur Lehning 
zegt zij: “Als vrijheid het hoogste goed is, dan moet er 
gelijkheid van vrijheid zijn.” Staatsinmenging wil zij 
terugdringen. Het tegenovergestelde is zichtbaar. Door 
regelgeving op het gebied van kwaliteit en bestuurlijke 
organisatie breekt de overheid in op de vrijheid van identi-
teitsgebonden instellingen. Is gelijkheid van vrijheid geen 
utopie? 

Toeval en geluk
Met instemming citeert mevrouw Halsema een 
Australische hoogleraar: “Alles is toeval en geluk, geen 
eigen verdienste en je hebt het allemaal aangereikt gekre-
gen.” De leiding van God in het leven van mensen past 
niet in dergelijke ideologische uitgangspunten. Alles is 
toeval en geluk. Daaruit trekt zij de volgende conclu-
sie: “Het besef dat je geluk hebt gehad, maakt je nede-
rig. Bescheiden. Dat is het begin van mededogen.” Een 
gehandicapte zou dan door toeval minder geluk heb-
ben. Voor deze mensen past dan een gevoel van mede-
dogen. Bedachtzaam zegt mevrouw Halsema: “Een groot 
probleem in onze tijd is het verlies van mededogen.” Dat 
laatste is zeker waar. De basis van mededogen is wel bui-
tengewoon smal.

Mededogen
Ons past mededogen met de kwetsbaren in de samenle-
ving. Mededogen is het verouderde woord voor mede-
lijden. Mededogen is de leenvertaling van het Latijnse 
woord ‘compassio’ (com = mee; passio = leed). Compassie 
is meevoelen; je inleven in de ander; meelijden, alsof je 
zelf lijdt. Wat is de bron van dat medelijden? De ervaring 
zelf geluk gehad te hebben? Gods Woord zegt: God lief-
hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Medelijden 
komt voort uit naastenliefde en naastenliefde komt voort 
uit de liefde tot de Heere. Voorspoed 
in het leven moet brengen tot 
het besef dat wij meer ontvan-
gen dan wij ons waardig hebben 
gemaakt. Medelijden of mede-
dogen is een liefdegebod. Men 
leze Matthéüs 25. 

Ligt de oorzaak van het gebrek aan 
mededogen niet in het motto ‘vrijheid is 
het hoogste goed’?

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

Mededogen
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In memoriam

Dick de Koning

Op woensdag 3 januari jongstleden is Dick de Koning 
overleden in de leeftijd van 56 jaar. 

Dick woonde vanaf 1 september 1999 bij Adullam. 
Eerst op Kernheim te Lunteren en daarna op 
Kroonheim te Uddel, op woongroep de Zanglijster. 
Mede door zijn intensieve zorgvraag is een hechte 
band met Dick ontstaan. Dat maakt dat het nu voor de 
medebewoners en begeleiders moeilijk is om Dick te 
moeten missen. 

Op 22 december 2017 moest Dick worden 
opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele 
longontsteking. Dick mocht op vrijdag 29 december 
jongstleden weer op de Zanglijster terugkomen. 
Toch overleed Dick nog vrij onverwacht. Boven de 
rouwkaart stond dat de Heere van leven en dood 
Dick van ons heeft weggenomen. Het was voor ons 
onverwacht, maar wel op Zijn tijd en wijze.

Op 3 januari is ’s middags een korte afscheidsdienst 
gehouden op de Zanglijster, in bijzijn van bewoners, 
familie en begeleiders. Ds. Pieters heeft stilgestaan 
bij Psalm 25. Na de meditatie is Dick uitgedragen en 
vanuit Uddel naar ’s-Gravendeel gebracht. Daar is Dick 
op zaterdag 6 januari jongstleden begraven bij zijn 
ouders. De heer De Boer leidde de rouwdienst en heeft 
gelezen uit Psalm 90. De meditatie ging over 1 Samuël 
22 vers 1 en 2. De dringende boodschap die we allen 
meekregen, was: waar zullen wij zijn als we sterven?!

Dick laat een diepbedroefde familie achter. Zij 
omringden Dick met veel liefde en zorg, maar ook 
met het gebed. Wij wensen hen dan ook van harte 
de vertroostende nabijheid van de Heere toe. En dat 
wensen we ook de bewoners en begeleiders van de 
Zanglijster van harte toe.

Jeanet Huiskamp-Brouwer, 
teamleider Rietzanger/Zanglijster

In memoriam

Cor Kasper

Op vrijdag 2 februari jongstleden overleed 
onverwacht Cor Kasper in de leeftijd van 65 jaar. 

Van 2003 tot 2011 woonde Cor op Lindenheim 
te Staphorst. In die periode bezocht Cor het 
activiteitencentrum Horstheim. 
We herinneren ons Cor als een lieve, vriendelijke 
en behulpzame bewoner en deelnemer, 
geïnteresseerd in en betrokken bij de mensen 
en de omgeving om hem heen.

De rouwdienst en begrafenis hebben 
plaatsgevonden op 8 februari jongstleden. Ds. 
De Groot sprak over Johannes 10 vers 11 “Ik 
ben de goede Herder; de goede herder stelt 
zijn leven voor de schapen.” En vers 9 “Ik ben 
de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal 
behouden worden (…).”
Tijdens de rouwdienst benadrukte de dominee 
de mogelijkheid tot bekering. De stem van 
de Herder is nog steeds te horen. Hij kent Zijn 
schapen, en de schapen horen Zijn stem. Voor 
ons is het nog genadetijd. Psalm 89 vers 19 was 
één van de lievelingspsalmen van Cor. Ook dit 
was een oproep om die Herder te leren kennen. 
Want Hij is de Deur; indien iemand door Hem 
ingaat, die zal behouden worden.

Gedenk, o Heer’, hoe zwak ik ben, hoe kort van 
duur;
Het leven is een damp; de dood wenkt ieder uur.

Het verlies van Cor geeft groot verdriet bij 
zijn familie, de medewerkers, medebewoners 
en -deelnemers van Muiderheim. De Heere 
schenke eenieder Zijn troostvolle nabijheid en 
Hij heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Nienke Koekoek, 
manager instelling
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Aandacht voor...

Wij zijn Elserieke (rechts) en 
Hannerieke (links) de Ruiter 
en zijn 14 jaar oud. Zoals u 
wel kunt zien, zijn wij twee-
lingzusjes. Wij wonen in 
Zeeland en gaan daar ook 
naar school. In de school-
vakanties gaan wij altijd op groep de Zeekade op 
Maasheim in Puttershoek logeren. Daar vinden 
wij het erg gezellig. Wij houden van spelen, bood-
schappen doen, knutselen, dagjes weg en pan-
nenkoeken bakken, zoals u op de foto kunt zien. 
Iedere logeerweek maken wij een kaart voor onze 
familie en het is dan altijd weer feest als we post 
terugkrijgen.
Elserieke en Hannerieke zouden het heel leuk vin-
den als de postbode hen thuis ook kaarten bezorgt. 
Helpt u mee? 

Het adres is: Kerkstraat 4, 4696 CE Stavenisse

Peter de Pater werkt op Wilgenheim op de Hazelaar. Hij pakt daar snoep en noten in, demon-teert kleine huishoudelijke apparaten, vouwt de was, geeft de planten van onze moestuinbakken water, bakt appeltaarten, geniet van het buiten zijn en het bekijken van platenboeken over kerken en orgels. Thuis houdt hij nauwlettend de boeren in de gaten. Als de mais geoogst wordt, neemt hij vrij om dat te zien. Elke dag neemt hij een plaat van een schip mee naar Wilgenheim. Hij vaart nu zelf ook dagelijks met de pont over om naar Wilgenheim te komen. 
Een kaart ontvangen 
vindt Peter gewel-
dig. Hij kijkt ernaar uit 
en het is een echte 
verrassing! 

Het adres is: Lekdijk 
West 67a, 2861 ET 
Bergambacht

Elserieke en 
Hannerieke 
de Ruiter

Peter de Pater

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuur jij dit keer een kaart?

Ageet Draaijer is een vrolijke en 

lieve vrouw van 48 jaar. Ze woont op 

Kroonheim op de Rietzanger en houdt 

erg van gezelligheid. Ze vindt het heel 

fijn om mee te helpen in de keuken, om het fruit klaar te maken en ze 

kijkt graag mee als de begeleiders de was doen. Ageet vindt het ook heel 

gezellig als haar zussen op Kroonheim komen om te helpen met schoon-

maken. Ze geniet altijd erg van de bezoekjes aan haar ouderlijk huis, bij 

papa en mama. Wie stuurt Ageet een leuke kaart?

Het adres is: ’t Hof 12, 3888 MH Uddel

Ageet Draaijer Beste mensen van de 
Adullam-bladlezers,
Ik wil jullie heel erg hartelijk 
bedanken voor de geboorte-
kaartjes en foto’s! Wel 4 dozen 
kwamen over de post; ik heb 
echt veel gekregen. Nogmaals 
bedankt daarvoor! Dat heeft mij 
goed gedaan, dat doet een mens 
goed en maakt een mens blij.
Hartelijke groeten, 
Elly van der Steenhoven uit Wijk 
en Aalburg

Bedankje
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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, gecertifi 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



Ik ben ...
… Lenny Roodenburg en ik 
woon al acht jaar op Molenheim. 
Ik heb het daar erg naar mijn 
zin! Ik heb een hele mooie 
kamer! Mijn hobby’s zijn: een 
mooi boek lezen, een cd 
luisteren, woordzoekers 
maken en visite 
ontvangen.
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Suzanne (24 jaar, 
getrouwd, twee 
kinderen) herin-
nert zich de zie-
kenhuisopname 
van haar jon-
gere zusje goed. 
Suzanne vertelt: 
"Nadat de tumor 
bij Geerke was 
verwijderd, ont-
stonden meer-
dere handicaps. 
Zij gebruikt medicijnen om haar hor-
moonhuishouding te reguleren, omdat 
haar hypofyse is aangetast. Ze is slecht-
ziend en haar verstandelijke vermogen 
is beperkt. Maar een gesprek voeren lukt 
behoorlijk goed."
Lydia (16 jaar) woont nog thuis en kan 
goed haar verhaal aan Geerke kwijt. 
Lydia: "Geerke kan heel goed luiste-
ren. Als ik met Geerke ga wandelen, 
vertel ik haar dingen waar ik mee zit. 
Ook al begrijpt ze niet alles, zij toont 

zich betrokken en is trots dat ik haar als 
oudere zus in vertrouwen neem. Tijdens 
de vakanties sliepen wij op één kamer 
en dan voerden we lange gesprekken. 
Geerke vertelt op haar beurt over haar 
werk en wat ze leuk vindt. Niet echt over 
haar gevoelens! Ze vindt het fijn als ik 
haar haar mooi opmaak en ze geniet van 
de aandacht die ik haar geef. Dan vraagt 
ze: ‘Wil je mijn haar doen?’  Ze houdt van 
felle kleuren; die ziet ze natuurlijk ook 
beter."  

Tekst: Anne Marie Danse-Kouwenhoven 

I

V.l.n.r.: De drie zussen Lydia, Geerke en Suzanne de Kruif.

Leven met een zus die anders is…

In het warm 

ingerichte huis van 

familie De Kruif 

woont Geerke (22 

jaar). Zij is de vierde 

in de rij van acht 

kinderen. Toen 

Geerke vier jaar 

oud was, kreeg ze 

een hersentumor 

en raakte ze 

gehandicapt. 

Hierdoor is het 

gezinsleven van dit 

actieve gezin met 

een druk bedrijf 

aan huis, duidelijk 

anders. De zussen 

Suzanne en Lydia 

maken alles van 

dichtbij mee. 
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Creatief talent
Geerke werkt vijf dagen op 
Veldheim en rijgt van kralen mooie 
hebbedingetjes, zoals sleutelhan-
gers en sieraden.
"Ze is heel creatief. Je staat ervan 
versteld wat ze met de kleinste 
kraaltjes kan maken, ondanks haar 
slechtziendheid. Als iemand van ons 
een cadeau nodig heeft, bereidt ze 
dat weken voor. En dan brengt ze 
een prachtig ingepakt cadeautje uit 
het winkeltje van Veldheim mee. 
Daar geniet ze zelf ook erg van. Het 
is al leuk om het pakketje aan te 
nemen, omdat je haar zo trots ziet!
Geerke gaat af en toe een dagje 
naar (verschillende) gastgezinnen, 
waar ze ook veel leuke dingen doet. 
Bijvoorbeeld knutselen of koken. 
Thuis werkt Geerke trouw mee in 
de huishouding, volgens een vast 
schema. Ze dekt de tafel, helpt 
met opruimen en met de afwas. 
Wekelijks loopt ze met een grote 
emmer naar de boer om melk te 
halen. En ze maakt regelmatig een 
wandeling naar de brievenbus om 
iets te posten."

Moeders geduld, vaders wijsheid
Suzanne vertelt: "Op Veldheim heeft 
ze het naar haar zin, maar thuis is 
ze vaak wat stil en teruggetrokken. 

Toch merk je ook dat ze het altijd 
weer fijn vindt om naar huis te gaan 
na het logeren. Geerke kan - ook 
door haar eetstoornis - onhandel-
baar zijn en dat veroorzaakt span-
ningen. Deze irritaties drukken een 
stempel op het gezinsleven. Zij 
betoont daarna spijt en uit dat bij-
voorbeeld in het schrijven van een 
brief, wat ze heel liefdevol kan. Wij 
geven haar niet helemaal de aan-
dacht die ze nodig heeft. Waar ze 
blij van wordt. Als je ziet hoe goed 
ze functioneert op haar werk… Ze 
geniet van de positieve aandacht 
die ze daar krijgt; dan komt ze los."
Beide zussen hebben grote bewon-
dering voor hoe hun ouders met 
de kinderen omgaan. Vader is wat 
zakelijk en kan goed relativeren. Als 
rots in de branding is daar hun moe-
der die heel geduldig is en altijd 
goed weet te bemiddelen. Suzanne: 
"Als kind deelden wij één slaapka-
mer. Geerke hield van frutselen met 
papier en scheurde mijn leesboeken 
aan flarden. Dat vond ik vreselijk; 
ik was όόk een kind. Bijzonder was 
hoe mijn moeder dan, zowel Geerke 
als mij, wist te troosten. Nu ik 
getrouwd ben en zelf kinderen heb, 
kan ik Geerke beter aandacht geven 
dan toen ik nog thuis woonde. Dan 
kletsen we gezellig of gaan we in 
het dorp koffiedrinken en thuis 
samen koken, bakken of knutselen. 
Daar geniet ze ook echt van. Als ze 
bij mij logeert, mag ze de kleintjes 
in bad doen. Dat vindt ze geweldig 
en dan is ze een echt moedertje." 

Geerkes toekomst
Geerke gaat altijd met het gezin 
mee op vakantie. Lydia: "Zo’n vakan-
tieweek is zwaar voor haar, omdat 
de omgeving voor haar onbekend 
is. Het liefst blijft zij de hele dag in 
het vakantiehuis aan het knutselen. 

Als wij gaan wandelen, nemen wij 
haar mee omdat bewegen belang-
rijk is voor haar gezondheid. Maar zij 
doet dat tegen haar zin. Natuurlijk 
proberen wij zoveel mogelijk die 
dingen te ondernemen, waaraan ze 
goed kan meedoen. Achteraf vindt 
ze het dan toch wel leuk."
Wat betreft de toekomst van Geerke 
wordt gedacht aan begeleid zelf-
standig wonen, maar zover is het 
nog niet. Voorlopig logeert Geerke 
eens in de maand twee tot drie 
nachten op Beekheim om te wen-
nen. "Onze ouders nemen pas een 
beslissing als zij weten dat Geerke 
er gelukkig van wordt en zij er ook 
aan toe zijn."

Van het thuisfront… 

A
 “Nadat de tumor bij Geerke was 
verwijderd, ontstonden meerdere 

handicaps.”

”Als je ziet 

hoe goed ze 

functioneert op 

haar werk… daar 

komt ze los."
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2   De bewoners van de Dotterbloem en de Waterlelie 
(Beekheim) zijn afgelopen zomervakantie naar het bor-
duurmuseum geweest. Ze hebben ervan genoten! 
V.l.n.r.: Ina de Waard, Dirk van Rossum, Bertha van de 
Kuilen-Brons, Anneke Beijeman, Jannet van Ekris, Greetje 
van Harn, Mieke Aperloo en Els Wallet.

Terugblik!

1   Logé Marith Bronkhorst geniet 
van haar vakantie, waarbij ze dag-
opvang op Horstheim heeft; een 

dagje naar het bos!
3   Williene Weerstand 

van het KDC geniet van 
een dagje uit naar het 

Staphorster bos!

4   Begeleider Renske van 
Laar samen met Mark 
Slijkhuis (Kroonheim). Tijdens 
een huifkartocht stiekem 
snoepjes eten, daar geniet 
Mark wel van!

5   Bram Aarnoudse 
(manager instelling 
Kroonheim) kwam 
op bezoek tijdens de 
bewonersvakantie. Jos 
Schuurkamp (Wielewaal) 
genoot hier echt van en 
moest de houding van 
Bram wel even imiteren.

6   Waar wordt 
Maarten van Laar 
(Kroonheim) echt 

blij van? Van 
het maken van 
een huifkar-
tocht tijdens 

de bewoners-
vakantie: dat 
zorgt voor deze 
grote glimlach! 

Tekst: redactie In de lens

2

1

4

3

5

6
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In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby. Hobby's

Mark Marchal heeft veel hobby’s! Kleuren, woordzoekers maken, truc-
kerplaatjes opzoeken... Mark kleurt veel Mandala-kleurplaten. Hij heeft 
die voor zijn verjaardag aan verschillende mensen gevraagd. Een stapel 
kleurboeken ligt nog te wachten…
Maar vooral ministeck. Dat is het allerleukste! Hij doet het ‘s morgens 
al met het uit bed komen, ’s middags uit het werk, en hij eindigt er ’s 
avonds laat weer mee. Mark heeft meerdere boeken waarin voorbeel-
den staan die je kunt maken: dieren, auto’s enzovoort. Het leuke met 
ministeck vindt hij, dat je telkens moet nadenken welke kleur je pakt. 
Het is ook heel belangrijk dat alle kleuren er zijn die je nodig hebt. Bij 
sommige platen moet je alle kleuren gebruiken die je hebt, en bij som-
mige niet.
En als een plaat van ministeck klaar is? Dan laat Mark hem aan veel 
bekenden zien, maakt er een foto van en begint daarna met het afpel-
len. Nou, dat is ook nog een hele klus! Alle kleuren weer netjes terug in 
de bakjes. En soms is de bovenste helft afgepeld, en krijgt Mark al zo’n 
zin om met de volgende te beginnen, dat hij aan de bovenkant alvast 
met een nieuwe plaat bezig is, en onderaan nog verder afpelt…
Ooit is zijn broer begonnen met ministeck. Mark hielp hem daarbij. Nu 
heeft hij zelf al dat ministeck gekregen. En daar is hij maar wat blij mee!

Tekenen

Ministeck

Wie ben ik?
Ik ben Wim Henk Koelewijn, ik woon op de 
Nachtegaal (Kroonheim) en ik ben 24 jaar oud.
Wat is mijn hobby?
Tekenen, breien en houtwerk
Waarom is deze hobby zo leuk/bijzonder?
Omdat ik het belangrijk vind om mijn vrije tijd 
goed op te vullen. En omdat ik het leuk vind om 
dingen te maken. Op dit moment ben ik bezig met 
een tekening voor de nieuwbouw van Kroonheim. 
Ik vind het ook een hele leuke hobby om naar 
bouwprojecten te kijken. Elke maand heb ik 
daarover ook een gesprek en dan ga ik dat weer 
natekenen.
Wanneer wordt de hobby uitgevoerd?
In mijn vrijetijdsmomenten. Dat zijn: ‘s middags uit het 
werk en ‘s avonds na het taken doen. Ook op zaterdag 
ben ik bezig in mijn slaapkamer of in mijn schuurtje.
Hoe duur is de hobby? 
Tot nu toe krijg ik heel veel spullen gratis van de 

groepsleiding. Soms koop ik zelf wat van mijn eigen 
zakgeld. Maar ik hoop dat ik over een poos spullen kan 
verkopen, zoals mutsen, sjaals en wanten. Dat doe ik nu 
al wel een beetje, maar dan alleen aan mensen die op 
de Nachtegaal komen.
Ik wil jullie van harte uitnodigen om een keer te komen 
kijken bij mijn eigen hobbybedrijfje op de Nachtegaal 
of in mijn schuurtje!
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Privacy 
Mensen in de zorginstelling moe-
ten een eigen plekje hebben waar 
ze zich kunnen terugtrekken. Ook 
moet geregeld zijn dat mensen bui-
ten het zicht van medebewoners 
verzorgd worden en dat niet zomaar 
iedereen van de familie kan meele-
zen in het dossier van de zorgvrager. 
Dat is een recht dat in de Grondwet 

staat: iedereen heeft recht op eer-
biediging van zijn persoonlijke 
levenssfeer.
Het betekent ook dat in veel geval-
len bewoners hun kamer op slot 
mogen doen als ze daar een tijdje 
behoefte aan hebben en dat niet 
alles van wat er gebeurt met de 
bewoner in de instelling, hoeft te 
worden gedeeld met zijn ouders. 

Tekst: mr. J.W.A. van Dommelen, bewerkt door Everdien Schalk

Het recht, wat heb je eraan in de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking?

Je hoort steeds vaker 

dat je recht hebt op van 

alles en nog wat. Recht 

op inkomen, op een 

goed leven en zelfs op 

geluk. Maar als het in 

de zorg over het recht 

gaat, gaat het vaak om 

bescherming door het 

recht. Hoe kwetsbaarder 

je als mens bent 

vanwege je beperkingen, 

hoe zuiniger je op die 

rechtsbescherming moet 

zijn. In deze bijdrage 

ga ik kort op drie van 

die rechten in. Daarna 

bespreek ik de situatie 

dat mensen met een 

verstandelijke beperking 

door een mentor 

of bewindvoerder 

beschermd kunnen 

worden. 

mr. J.W.A. van Dommelen

Verkorte versie van de lezing op de contactdag van 28 oktober 2017
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Begeleiders en naasten moeten dus voorzichtig 
zijn met de privacy van de bewoner. 

Informatie 
Iedere bewoner van een zorginstelling heeft 
daarnaast het recht om door de begeleiding 
geïnformeerd te worden over wat er met hem 
gebeurt als sprake is van een verhuizing, een 
medische behandeling en verandering van 
werk. Het recht op informatie betekent dat je 
die plannen niet zomaar kunt achterhouden. 
Juridisch kan dat alleen maar als het geven van 
die informatie ‘kennelijk ernstig nadeel’ voor 
de zorgvrager oplevert. Het heeft allemaal te 
maken met de waardigheid van mensen. 

Zeggenschap 
Zeggenschap houdt eenvoudig gezegd in, dat 
iemand zelf kan bepalen wat hij wil of niet wil. 
Iemand is dan ‘wilsbekwaam’. Als iemand door 
een beperking niet kan overzien wat hij wil, 
noemen we dat ‘wilsonbekwaam’. 
Iemand met een verstandelijke beperking is 
niet per definitie wilsonbekwaam. Dat ben 
je pas als je niet in staat bent tot een ‘rede-
lijke waardering van je belangen’. Iemand kan 

wilsbekwaam zijn als het gaat om de keuze 
voor een kamer, voor werk en voor vrijetijdsbe-
steding, terwijl hij dat niet is op het gebied van 
zijn financiën. Het is dus steeds een afweging 
voor de begeleider. 
Een voorbeeld: in een instelling is de regel dat 
iedereen jaarlijks door een tandarts gecontro-
leerd wordt. De begeleider die de zorgvrager 
zonder voorafgaand overleg in de houdgreep 
neemt en hem al tegenspartelend bij de tand-
arts aflevert om de controle uit te voeren, doet 
het niet goed. 
Het recht op zeggenschap betekent dat deze 
begeleider eerst tijdig en uitgebreid informa-
tie had moeten geven over het bezoek aan de 
tandarts. Als de zorgvrager kan overzien wat hij 
weigert, mag hij dat doen. Dwang om naar de 
tandarts te gaan is slechts toegestaan bij ern-
stige gezondheidsrisico’s. 

Maar wat nu als mensen met een beperking 
gewoon niet in staat zijn tot het bepalen van 
hun wil? 
Een goede oplossing is dan de bewindvoering 
en het mentorschap. Het zijn beide beslis-
singen van de kantonrechter, die je kunt 

RECHTSBESCHERMING

MMentor of 

bewindvoer-

der zijn, vraagt 

veel zorg-

vuldigheid, 

invoelings-

vermogen en 

wijsheid.

Mevrouw Slappendel uit 
Waddinxveen: “Onze zoon, toen 
net zeventien jaar, was bijna ver-
dronken. Hij lag in het ziekenhuis 
en kreeg het medicijn Haldol. Hij 
was erg angstig en wild en was 
niet zichzelf. Hij moest diverse 
onderzoeken ondergaan. Tegen 
het verplegend personeel zei ik 
dat ik beslist niet wilde dat hij 
door een scan ging. Hij zou daar 
nog angstiger van worden. 
De scan hoorde bij ‘het pakket’ 
van de onderzoeken, daarom 
moest het gebeuren. De zusters 

zeiden dat mijn zoon zeven-
tien was en zelf moest beslis-
sen. Maar dat kon hij helemaal 
niet, hij was daartoe niet in 
staat. Later kwam de arts er zelf 
bij en gaf toe. Het ergste was 
dat hij nog zei: ‘Nou, vooruit 
maar. De scan heeft ook geen 
meerwaarde.’
Zo zie je dat je heel erg moet 
opletten als de zieke niet 
bekwaam is om voor zichzelf op 
te komen. Je kan het de zusters 
niet kwalijk nemen hoor, de 
werkdruk is zo hoog!”

Ouders aan het woord
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RECHTSBESCHERMING

Jannie de Graaf 
of Corrie Boogaard 
T 088 238 55 26 
E info@adullamzorg.nl

Bij vragen over wettelijke 
vertegenwoordiging kunt u 
contact opnemen met één van 
onze zorgconsulenten: 

aanvragen. Bewindvoering en mentorschap 
zijn de moderne varianten van de ‘oude’ 
curatele.
Bewindvoering gaat over de financiën van 
de betrokkene en een mentor beslist over 
zijn verzorging en behandeling. Als bewind-
voerder of als mentor heb je een belangrijke 
positie tegenover de zorginstelling waar de 
betrokkene verblijft. De mentor voert met de 
instelling het gesprek over allerlei medische 
zaken en beslissingen die genomen moeten 

worden over het behandelplan, terwijl de 
bewindvoerder zorgt voor de financiële kant 
van de zaak. Hoeveel kan de onderbewind-
gestelde besteden? Welke kosten kunnen 
betaald worden? Welke uitkeringen moeten 
aangevraagd worden? Via een bewindvoer-
der en een mentor kan de betrokkene al zijn 
rechten uitoefenen die hij heeft op een goede 
behandeling, een respectvolle benadering en 
een veilige financiële route.

IIedereen 

heeft recht 

op een eigen 

plekje waar 

je jezelf kunt 

terugtrekken.
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Toen Naomi Boeve na Kroonheim als activitei-
tenbegeleider op de Eliëzerhof ging werken, 
wist ze dat ze één bewoner heel erg zou gaan 
missen: Martine. Daarom besloot ze om als 
vrijwilliger op Kroonheim te blijven komen. 
Inmiddels bezoekt ze Martine alweer ander-
half jaar, om de week op donderdagavond. 

“Ja, mijn vrijwil-
ligerswerk is sterk 
persoonsgebon-
den”, lacht Naomi. 
“Maar Martine is 
zo’n vrolijke vrouw. 
Ze heeft ontzet-
tend veel humor 
en we lachen 
wat af samen. 
Tegelijkertijd heb-
ben we soms ook 
mooie gesprek-
ken. Zoals over 
‘toen de hemel 
openbrak en de 
engelen kwamen’. 
Zo’n uitspraak 

van Martine is nou net wat je in een seculiere 
instelling niet tegenkomt. Tijdens mijn stage 
ervoer ik dat ik het totaal niet fijn vond om 
aan bepaalde dingen mee te doen. Ik voel me 
beter thuis bij de identiteit en achterban van 
Adullam.” 
“Na vier dagen werken op de Eliëzerhof ben 
ik soms wel even toe aan rust, maar als ik dan 
bij Martine kom, maakt haar blik alles weer 
goed. Ik krijg een gelukkig gevoel van haar. Ik 
voel me bijna een soort gastouder. Wanneer 
ik haar lekker in bed heb gelegd en al haar 
vragen heb beantwoord, dan kan ze rustig 
gaan slapen. Ik ben blij dat ik dat voor haar 
kan doen.”

Naomi Boeve

Aan het woordTekst: Anne Rebel-Lodder

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Sportieve activiteiten, zoals voetballen met 
vrienden, horen bij Enrieck Vrijheid. Enrieck 
vormt het bewijs dat ook stoere mannen uit-
daging zien in de gehandicaptenzorg. Hij is 
BBL-leerling SAW (Sociaal Agogisch Werker) 
op Kroonheim, woongroep de Nachtegaal.
“Vroeger was het voor mij al logisch om de 
gehandicaptenzorg in te gaan. Door mijn 
gehandicapte zusje ben ik gaan zien hoe 
mooi die zorg is. Je werk is concreet en je 
krijgt er iets voor terug. Ik word er blij van als 
ik andere mensen gelukkig zie. En dat bereik 
ik door gehandicapten te ondersteunen in 
hun dagelijks leven. Ze kunnen namelijk nog 
veel. Het beeld dat 
je alleen maar met 
wassen en verzorgen 
bezig bent en dat 
bewoners passief aan 
een tafel zitten, klopt 
niet. We doen juist 
veel met ze. Alles! 
We vouwen de was, 
we drinken koffie 
en daarna gaan we 
het bos in”, roept hij 
enthousiast.
Voor Enrieck is 
Adullam een uitste-
kend werkgever. “Je 
krijgt goed betaald 
en het is fijn dat ze 
openstaan voor ver-
nieuwingen. Ik ben 
de eerste medewer-
ker op Kroonheim die vier dagen werkt en 
een dag naar school gaat. Dus voor het team 
is dat ook even wennen, maar het bevalt 
goed. Dankzij de goede begeleiding leer 
ik veel. Ooit hoop ik door te groeien naar 
teamleider.”

Enrieck Vrijheid
Medewerker op instelling Kroonheim te Uddel Vrijwilliger op instelling Kroonheim te Uddel

“Het is fijn 
voor studenten 
dat Adullam 
openstaat voor 

vernieuwingen”

“Voor Martine 
blijf ik extra 
komen”
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Tekst: Jacoline Spelt
Voor de jeugd

Hallo jongens en meisjes, 

Kijk jij ook telkens weer uit naar het 
Adullam-contactblad? Want: wat staat 
er deze keer voor jou in om te 
knutselen of te puzzelen?
Al bladerend door het blad, lees 
je vast ook andere stukjes en 
kom je namen tegen van woon-, 
logeer- en werkhuizen van 
Adullam. In onderstaande puzzel 
zie je namen van deze huizen en 
activiteiten die er gedaan worden 
en in welke plaatsen dat gebeurt. 
Zoek de woorden op in de 
wegstreeppuzzel en streep ze 
door.
Kun jij alle woorden vinden? De 
overgebleven letters vormen de 
oplossing. 

Stuur de puzzel met de oplossing 
vóór 1 mei D.V. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28

Oplossing:

ALBLASSERDAM ELIËZERHOF  LINDENHOF

BAKKERIJ GENEMUIDEN  MAASHEIM

BARNEVELD HORSTENAAR  POLDERHEIM

BEEKHEIM HOUTENTIEK  PUTTERSHOEK

BOEI KLIMBOOM  SCHOONSTERHEIM

CHOCOLATERIE KRINGLOOP  T HOFJE

DRUIVENSTEIN LIKKEPOT  TIEN DOMEINEN

EDE LINDENHEIM  WINKEL

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Sam Wisse 

uit Barneveld (4 jaar)

Elise Hak 

uit Nederhemert (7 jaar)

Jan van Vulpen 

uit Ede (11 jaar)

v M K D W M I E H R E D L O P

H A K R I N G L O O P G R O U

O D K U N E M I E H K E E B T

F R E I K N M E D O L N I A T

J E I V E I I Z L R I E R K E

E S T E L E E E E S M M E K R

M S N N I M H R V T B U T E S

I A E S K O N H E E O I A R H

E L T T K D E O N N O D L IJ O

H B U E E N D F R A M E O O E

S L O I P E N N A A H N C O K

A A H N O I I E B R V B O E I

A E D E T T L I N D E N H O F

M I E H R E T S N O O H C S E

wegstreeppuzzel
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Tekst: Jenneke van Wijk-van den Heuvel  - vrij verteld naar een verhaal uit De Banier Kalender 2005 Verhaal

Somber verlaat Pierre de herberg. Nu 
moet hij naar huis, waar zijn vrouw 
en kinderen op hem wachten en hem 
smeken om een stukje brood. Een 
bekende van hem ziet Pierre gaan en 
begrijpt in welke nood Pierre verkeert. 
“Zeg Pierre”, roept hij, “ben je nou alles 
kwijt?” “Tot de laatste cent”, antwoordt 
Pierre somber. “Dommerd, je hoeft niet 
armer te zijn dan je wilt! Op de land-
wegen is nog wel geld te verdienen.” 
Pierre schrikt. Wat zou hij bedoelen? 
De man haalt een mes tevoorschijn. 
“Kijk eens! Hiermee heb ik al flink 
wat geld verdiend.” Pierre schrikt zo 
erg, dat hij zich gauw omdraait en 
naar huis snelt; dat Pierre een overval 
pleegt, is ondenkbaar!
Maar thuisgekomen vindt hij zijn 
gezin, die hem om brood vraagt. 
Maar… al het geld is op! Wat moet hij 
nu doen? De raad van de man komt 
weer boven bij Pierre en in een wreve-
lige stemming loopt hij richting een 
landweg. Het wordt al schemerig en er 
is in de nabijheid geen levend wezen 
te bespeuren. 
Pierre staat opeens stil. Hoort hij daar 

voetstappen? Pierre ziet een man op 
zich afkomen met een zak op de rug. 
“Vriend,” zegt Pierre, “geef uw beurs 
maar hier.” “Mijn beurs?”, vraagt de 
Bijbelverkoper, terwijl hij de arm van 
Pierre grijpt. Pierre merkt dat de man 
sterker is dan hij dacht. Nu haalt hij 

zijn mes voor de dag. “Maar man, bent 
u een rover en moordenaar?” “Wat ik 
ben, maakt niet uit,” antwoordt Pierre, 
“uw beurs of u kunt dit niet meer 
navertellen.” “Maar vreest u de gerech-
tigheid niet?”, vraagt de Bijbelverkoper. 
“Wat zal het gerecht mij doen? Wij 
zijn alleen en u kunt niets bewijzen.” 
“Zo…,” zegt de Bijbelverkoper, “bent 
u dan een leugenaar en een moorde-
naar, dan weet ik ook wie uw vader is!” 
Pierre fronst zijn wenkbrauwen. “Mijn 
vader? Kent u die?” “Zeker ken ik uw 
vader,” herneemt de Bijbelverkoper, “ik 
heb hier in deze zak een Boek waar zijn 
naam in staat.” Pierre wordt nieuws-
gierig: “Wel, dat zou ik graag eens wil-
len zien!” De Bijbelverkoper neemt de 
zak van zijn rug en haalt er een Bijbel 
uit. Hij leest uit Johannes 8:44 “Gij 
zijt uit den vader den duivel, en wilt 

de begeerten uws vaders doen.” Hij 
vervolgt: “Maar nu wil ik u ook zeg-
gen wat die vader en zijn kinderen te 
wachten staat.” De Bijbelverkoper leest 
uit Matthéüs 25:41 “Gaat weg van Mij, 
gij vervloekten, in het eeuwige vuur, 
hetwelk den duivel en zijn engelen 

bereid is.” Daarna zegt hij: ”Nu wil ik u 
mijn beurs wel geven, maar weet dit, 
dat u met het weinige geld dat erin zit, 
u niet zult los kunnen kopen van het 
eeuwige vuur dat u te wachten staat 
als u zich niet bekeert.“ Vervolgens ver-
telt de Bijbelverkoper Pierre over een 
andere Vader en wenst Pierre toe dat 
hij Zijn kind mag worden. Pierre wordt 
getroffen door deze woorden. Onder 
ernstige gesprekken lopen ze terug 
naar de stad. 
De Bijbelverkoper treft het gezin van 
Pierre hongerig en radeloos aan. Hij 
voorziet het gezin meteen van brood 
en drinken. Zo hongerig als het gezin 
van Pierre was, zo begerig wordt zijn 
ziel naar het hemelse. Vanaf deze dag 
wordt Pierre een oprechte man en 
vader voor zijn gezin en een oprecht 
kind van de Vader. 

In een stad in Frankrijk 
woont Pierre met zijn 
vrouw en kinderen. De 
laatste jaren gaat het niet 
goed met hem: Pierre is 
verslaafd geraakt aan het 
kaarten in de herberg. En 
op een zekere dag heeft 
Pierre al zijn geld opge-
maakt in de herberg. 

Een (on)verwachte ontmoeting…
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Net als Aletta Maljaars-Colenbrander en 
Klaasje Bloemert-Veijer, is Daniëlle één van 
de oud-medewerkers van Adullam en nu 
werkzaam in de thuiszorg. Ze ontmoet-
ten elkaar, samen met nog zo’n honderd 
andere (oud-)collega’s, tijdens de reünie op 
25 november jongstleden op Kroonheim. 

Hernieuwde kennismaking
De reünie was een moment voor een her-
nieuwde kennismaking met een volwas-
sen geworden, professionele instelling. 
Met ‘Adullam-nieuwe stijl’. Voor Aletta zijn 
de verschillen met vroeger duidelijk: “Nu 
wordt binnen Adullam meer planmatig 
gewerkt volgens het model ASBM.” 
Uitstekende kwaliteit van zorg maakt 

Tekst: Anne Rebel-Lodder

“Tijdens de reünie zag ik  hoe professioneel Adullam geworden is”

Oud-begeleiders maken  opnieuw kennis met Adullam 

“Indrukwekkend. Dat Adullam-

bewoners de nieuwbouwplannen van 

Kroonheim presenteerden. Adullam 

is professioneler geworden. Meer dan 

vroeger wordt de zorg afgestemd op de 

capaciteiten van de individuele bewoner 

en dat werpt zijn vruchten af. Dat viel 

me op tijdens de reünie”, zegt Daniëlle 

van Middendorp-van der Zande. 
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Adullam tot een aantrekkelijke orga-
nisatie om voor te werken. “Je moet 
behoorlijk in jezelf investeren om 
de benodigde diploma’s te halen. 
Maar daar word je bij Adullam voor 
beloond. Je moet bewoners beter 
leren kennen, om te ontdekken dat 
elke zorgvrager z’n eigen karakter en 
mogelijkheden heeft. Wanneer je de 
beste zorg wilt leveren, dan maakt 
dat het werk uitdagend”, zegt Klaasje.
Daniëlle: “Ik zou ook nooit heb-
ben kunnen vermoeden, dat ik in 
de Adullam-praktijk nog zoveel zou 
leren. Op de groep van totaal wilson-
bekwame mensen heb ik geleerd te 
observeren en te letten op reacties. 
Dat helpt mij nu in de thuiszorg.”

Kinderen van anderen
Het is niet niks om kinderen van 
anderen te verzorgen. Dat realise-
ren Aletta, Daniëlle en Klaasje zich 
weer tijdens de reünie. Nu Daniëlle 
zelf moeder is, kan ze zich dat veel 
beter voorstellen. “Tijdens de reünie 
dacht ik: dat is toch eigenlijk wel heel 
speciaal.”
Klaasje is momenteel vrijwilliger 
bij Horstheim: “Ouders hebben een 
doopbelofte gedaan. Wij nemen daar 
een stuk van over. Dat is een gewich-
tige zaak. Voor mij betekent het de 
meerwaarde van mijn werk.” 

Hart voor gehandicaptenzorg
Daniëlle, Aletta en Klaasje vinden 

de gehandicaptenzorg nog steeds 
bijzonder mooi. Zouden de omstan-
digheden het toelaten, dan zouden 
Daniëlle en Klaasje dit werk weer wil-
len doen. “Tijdens de reünie viel me 
de warme zorg van de begeleiders 
weer op. Wij kregen bij Adullam ook 
altijd mee: jullie mógen kinderen, 
broer of zus van anderen verzor-
gen, ze zijn niet van óns. Dat maakt 
veel verschil in de benadering”, zegt 
Aletta.

Wil jij ook werken bij Adullam? 
Kijk op www.adullamzorg.nl/
werken/vacatures voor het 
actuele vacature-aanbod. 

“Tijdens de reünie zag ik  hoe professioneel Adullam geworden is”

Oud-begeleiders maken  opnieuw kennis met Adullam 

KROONHEIMREÜNIE

Intern doorgroeien 
“Adullam biedt je veel kansen om te groeien. Ik 
spreek uit eigen ervaring”, zegt Jan van Wincoop. 
Na zestien jaar Kroonheim coördineert hij alle 
interne opleidingen en komt hij als trainer nog 
regelmatig op de werkvloer. 
Dat Adullam professioneler geworden is, heeft 
hij zelf ondervonden. “Omdat elke begeleider de 
zorgvrager ondersteunt vanuit de ASBM-visie, 
verbetert de onderlinge relatie. Daardoor berei-
ken we meer, ook mooie dingen die we vroeger 
voor onmogelijk hielden.” 

Jan van Wincoop, opleidingscoördinator en 
ASBM-trainer.

Als trainer 
komt 

Jan van 
Wincoop nog 
regelmatig 

op de 
werkvloer.

Jan van 
Wincoop 
(rechts) 

bij de 
opening van 
Kroonheim 
in 2002. 



De toekomstvisie op de komende 
vier jaar omvat volgens de heer 
Prins vooral een doorontwikkeling 
van de reeds ingeslagen weg. “Dat 
was ook een duidelijk signaal in de 
gesprekken met meer dan honderd 
medewerkers, ouders van zorg-
vragers en andere betrokkenen. 
De uitkomsten van deze gespreks-
avonden hebben echt bijgedragen 
aan de toekomstvisie en de merk-
waarden die we de komende jaren 
hanteren."
 
Merkwaarden maken concreet
“Om de visie concreter te maken, 
zodat je die makkelijker toepast, 

hebben we de visie ook vertaald 
naar drie merkwaarden: Bijbels, 
Samen en Passend.” Bijbels ligt 
hierbij voor de hand, beaamt Prins. 
“Want dat is wel het belangrijkst. 
We bieden namelijk zorg in eeuwig-
heidsperspectief. Hierom vertrou-
wen ouders de zorg voor hun kind 
aan ons toe. De uitdaging zit in het 
toerusten van onze zorgvragers 
vanuit het Bijbelse kader. Daarnaast 
is het een speerpunt om passende 
zorg te bieden. Afgestemd op de 
specifieke kenmerken en behoef-
tes van een zorgvrager. En samen, 
want we hebben elkaar nodig. We 
moeten daarom ouders, vrijwilligers 

Tekst: Pim van de Beek    Foto’s: eigen en Pim van de Beek

De heer Prins: “Drie waarden brengen  de stip op de horizon dichterbij”

Samen met 
medewerkers 

en ouders heeft 
Adullam een nieuwe 

toekomstvisie 
ontwikkeld: 

‘Adullam laat 
vanuit een Bijbelse 
levensovertuiging 

mensen deelnemen 
aan het gewone 
leven, door, met 
de samenleving, 

passende 
ondersteuning te 
organiseren’. “De 

drie merkwaarden 
- Bijbels, Samen 

en Passend - 
zijn duidelijke 

richtingwijzers 
hoe we de stip op 
de horizon willen 
bereiken”, vertelt 

bestuurder A. Prins.

'Daarnaast is het een speerpunt om passende zorg te bieden. Afgestemd op de specifieke 
kenmerken en behoeftes van een zorgvrager. En samen, want we hebben elkaar nodig.'
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P‘Passende 

zorg bieden’

Dhr. Beijeman

en bedrijven meer bij de zorg betrekken. Een 
prachtig voorbeeld zag ik in Genemuiden, waar 
een groep zorgvragers Staatsbosbeheer helpt 
bij het onderhoud van het bos. Ze kijken er 
de hele week naar uit. En het geeft hen zo het 
gevoel van betekenis te zijn in de samenleving. 
Voorbijgangers spreken hen aan, ze krijgen com-
plimenten voor hun werkzaamheden. Prachtig!”
 
Ondernemerschap gevraagd
Adullam werkt ook aan meer evenwichtige 
teams met daarin verschillende achtergronden 
en opleidingsniveaus. “Zeker in de intensieve 
zorg dat heel belangrijk. Meer mannelijke en 
oudere medewerkers voegen daar écht iets aan 
toe. Dat is voor 2018 het belangrijkste doel. In 
de jaren daarna zal de focus meer liggen op het 

toerusten van teams en zorgvragers om initiatieven 
met de samenleving te organiseren voor alle doel-
groepen. Onze medewerkers vertalen dus de visie 
naar de situatie van een zorgvrager. Zij weten wat de 
zorgvrager past en waarin ze van betekenis zijn voor 
hun omgeving. Het vraagt een stuk ondernemer-
schap om passende mogelijkheden op te zoeken, 
maar dat is hen wel toevertrouwd!”
 
Afhankelijkheid
“De visie vraagt om een gezamenlijke inspanning 
met medewerkers en onze achterban.” Daarnaast 
zijn de donateurs onverminderd belangrijk en wil 
Prins bedrijven oproepen om waar mogelijk mensen 
mee te laten draaien. “Maar bovenal zijn we afhan-
kelijk van God. Als Hij Zijn zegen niet geeft, is het 
tevergeefs.”

Bijbels, Samen en Passend
De heer Prins: “Drie waarden brengen  de stip op de horizon dichterbij”

TOEKOMSTVISIE

Cliëntenraad enthousiast over toekomstvisie

“De bestaande zorg continueren 
en verder professionaliseren”

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft 
unaniem ingestemd met de nieuwe 
toekomstvisie. De heer Beijeman (voor-
zitter CCR): "Wij vinden het belangrijk 
dat de bestaande zorg gecontinueerd 
blijft en waar mogelijk verder wordt 
geprofessionaliseerd. De nabijheid en 
zorg die een kind normaal thuis krijgt, 
moet een zorgvrager bij Adullam ook 
ervaren. Het zoeken naar meer moge-
lijkheden om te participeren in de 

samenleving kan ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan het welbevinden 
van de zorgvragers.”
Beijeman was zelf ook aanwezig tijdens 
enkele gespreksavonden. "Het waren 
bijzondere avonden en het viel mij op 
dat het vooral ging over de hoofdzaak: 
de dagelijkse zorg. We vonden elkaar in 
het doel om de zorgvrager het gewone 
leven te laten ervaren en hem de zorg 
te bieden die bij hem past."
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‘Vitale teams met 

een evenwichte 

verdeling’

Lydia Heijboer

‘Geen uitzicht-

belemmerende 

olifant’ 

drs. P.A. Zevenbergen

Evenwichtige teams speerpunt voor Ondernemingsraad

“Zij-instromers en mannen 
warm maken voor de zorg”

Raad van Toezicht hecht aan 
praktiseren toekomstvisie

De Ondernemingsraad (OR) blikt 
tevreden terug op de afgelopen jaren. 
Lydia Heijboer (voorzitter OR): “Met 
behulp van het Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel (ASBM) sluiten 
we beter aan op de behoeften van de 
zorgvrager. Door dit model bieden 
leidinggevenden ook meer nabijheid 
aan medewerkers en zijn zij meer 
op de werkvloer aanwezig om te 
coachen.”
De OR ziet het als een uitdaging en 

belangrijk speerpunt voor de toe-
komst om het beeld wat mensen nú 
hebben van Adullam en de doelgroep, 
te verbreden. Lydia: “Zo willen we 
meer zij-instromers en mannen warm 
maken voor de zorg en begeleiding 
van onze zorgvragers. Om verder te 
professionaliseren, is het nodig dat we 
vitale teams hebben waarbinnen een 
evenwichtige verdeling is in leeftijd, 
verhouding man/vrouw en aanwezige 
competenties.”

“Drie merkwaarden mogen geen 
papieren werkelijkheid / uitzicht-
belemmerende olifant zijn”
“Visie is als de olifant die het uitzicht 
belemmert”, zei premier Rutte in 2013. 
Dat standpunt deelt de Raad van 
Toezicht (RvT) van Adullam nadrukke-
lijk niet, want dan zou opportunisme 
overheersen.
De leden van de Raad van Toezicht 
zijn nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming en vaststelling van 
de toekomstvisie van Adullam. Zij 

hechten aan gezamenlijkheid (samen) 
en aan zorg die afgestemd is op dege-
nen die zorg behoeven (passend). 
Adullam ontstond uit de indringende 
behoefte van velen, zorg te ontvangen 
naar de eis van Gods Woord (Bijbels).
De drie merkwaarden mogen geen 
papieren werkelijkheid zijn, geen 
uitzicht-belemmerende olifant dus. 
De drie merkwaarden dienen onder 
beding van Gods zegen de praktijk 
van onze zorgverlening blijvend te 
bepalen.

Adullam Contact   |   39

TOEKOMSTVISIE



Tekst: Marco Pouwen    Foto’s: Do Schellevis

Begeleiden vanuit identiteit

Bezinningsavond Adullam  en De Schutse

 “Gekregen 
zorgorganisaties, 

zo ontvangen van 
de Heere.” Dat hield 

de heer G. Klein 
de medewerkers 

van Adullam en De 
Schutse voor op 

hun gezamenlijke 
bezinningsavond. 

Het thema van 
de avond was: 

‘Begeleiden vanuit 
identiteit. Hoe gaan 

we om met de 
geloofsbeleving van 

onze cliënten?’

Velen waren op dinsdagavond 7 
november jongstleden samengeko-
men in het Hoornbeeck College te 
Amersfoort, om samen na te denken 
over dit belangrijke thema. De heer 
Klein was gevraagd dit thema toe te 
lichten vanuit zijn ervaringen op dit 
vlak. In het verleden is de heer Klein 
directeur geweest van een school 
voor speciaal onderwijs en daarnaast 
geeft hij als ambtsdrager catechisa-
tie aan mensen met een beperking. 
Verder is de heer Klein bij de beide 
zorgorganisaties betrokken. Binnen 
Adullam maakt hij deel uit van de 
meeleesgroep van de methode Bijbels 
Onderwijs en binnen De Schutse is de 
heer Klein lid van de cliëntenraad.

Ken de achtergronden
De heer Klein belichtte het thema 
van de bezinningsavond aan de hand 
van een aantal punten. Hij gaf daarbij 
veel praktische voorbeelden, zowel 
vanuit de praktijk als vanuit hetgeen 
onze oudvaders hierover geschreven 
hebben.
Zo gaf hij aan dat het belangrijk is de 
achtergrond van de cliënt te kennen: 
naar welke kerk ging de cliënt altijd en 
heeft de cliënt misschien wel een voor-
keur voor bepaalde psalmen? Kortom, 

het kennen van de godsdienstige ach-
tergrond van cliënten helpt om aan-
sluiting te vinden als begeleider. 

Worsteling
Vervolgens ging de heer Klein in op 
de overdracht van de Bijbelse bood-
schap. Wat kan het soms een wor-
steling zijn bij cliënten die zo weinig 
lijken te begrijpen. Maar ook: “Zijn wij, 
niet-gehandicapten, niet precies als de 
gehandicapten?” Moet niet bij beiden 
de Heere een pad maken waar nooit 

• Sensatiefase: bij de cliënt draait alles om het waarnemen van zintuig-
lijke sensaties, zonder dat de cliënt daar bepaalde verwachtingen of 
gedachten bij heeft. 

• Klikfase: de cliënt verwacht, herkent of weet ‘iets’ naast de zintuiglijke 
ervaring. De cliënt weet een beetje wat hij kan verwachten. 

• Begrijpfase: de cliënt zit in de fase dat hij gaat (leren) begrijpen.
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een weg was? Misschien denken we 
wel: ‘ik kan het niet’ of ‘het landt niet’. 
Daarop hield de heer Klein ons voor: 
“Maar Christus heeft de macht om 
dode zondaars leven in te blazen.” 

Afstemmingsfases 
Een aantal adviezen kwamen aan de 
orde, waarbij de heer Klein tegelij-
kertijd aangaf dat het helemaal niet 
verkeerd is hierbij een zekere schroom 
te hebben. Het gaat immers om tere 
zaken. Om zo goed mogelijk af te 
stemmen op de cliënt, maakte de heer 
Klein een onderscheid tussen cliënten 
die zich in de sensatiefase, de klikfase 
of de begrijpfase bevinden (zie kader).
Bij cliënten die zich vooral in de sensa-
tiefase bevinden, haalde de heer Klein 
een citaat van Jacobus Koelman aan: 
“Als de kinderen nog niet het minste 
verstand kunnen gebruiken […] dan 

moeten de vaders 
en moeders (hier: 
begeleiders!) bid-
den om een zegen.” 
Bij de klikfase werd 
dezelfde oudvader 
aangehaald: “Wacht 
niet met het leren 
van woorden tot ze 
die kunnen begrij-
pen. Laat ze die 
woorden uitspre-
ken, want uit de 
mond der zuige-
lingen wordt Gods 
lof toebereid.” Wat 
tot slot de begrijp-
fase betreft, zegt 
Koelman: “Als ze 

kunnen spreken, laat ze dan uw gebed 
nazeggen.” En Petrus van der Hagen 
stelt: ”Overgiet uw kinderen niet. Voeg 
u naar hun begrip. Het zijn vaten met 
hele kleine mondjes.” 

Verrassende verbanden 
Het is verrassend hoe verbanden te 
leggen zijn tussen de oudvaders en de 
zorg die begeleiders mogen bieden bij 
Adullam en De Schutse. In de forum-
discussie, die na de inleiding plaats-
vond, mocht gemerkt worden hoezeer 
het thema ‘identiteit’ de medewerkers 
bezighoudt. Terugblikkend kan gesteld 
worden dat de bezinningsavond waar-
devol en verdiepend was. Ook was er 
een duidelijk besef dat niet op alle vra-
gen zomaar een eenvoudig antwoord 
is te geven. Boven alles geldt echter 
wel dat de God van Israël nog steeds 
wonderen kan doen!

Begeleiden vanuit identiteit

Bezinningsavond Adullam  en De Schutse

BEZINNINGSAVOND

De heer Klein over het voor-
recht en de verantwoordelijk-
heid van identiteitsgebonden 
zorg:

“Er was een keer een kind 
in nood in het ziekenhuis in 
Nijmegen. Dat kind riep: “Ik 
heb geen nieuw hart!” En de 
professoren uit Nijmegen 
vroegen zich af: wat is een 
nieuw hart? Want dat kind 
was zeer ernstig ziek. Wilde 
dat kind een hartoperatie? Zij 
hadden in het ziekenhuis niet 
door, dat het kind in gees-
telijke nood verkeerde. Met 
hun vraag werd de heer Klein 
gebeld: “Wat is een nieuw 
hart?”
Een ontzaglijke vraag, waarbij 
de heer Klein de begeleiders 
voorhield: “Kunnen wij op de 
rechte wijze antwoord geven 
op deze vraag? Zijn wij, als 
medewerkers van Adullam en 
De Schutse, ervan doordron-
gen dat wij allen op weg zijn 
naar Gods rechterstoel? Komt 
dat uit in onze handel en wan-
del? Leer en leven dienen één 
te zijn. Wat een wonder dat De 
Schutse en Adullam er mogen 
zijn.”
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Steun
   Adullam

Oproep vrijwilligers fondsenwerving

Hartelijk dank voor al uw bijdragen in 
2017. Er is in het achterliggende jaar 
veel inspanning geleverd om het werk 
van Adullam mogelijk te blijven maken. 
Het is God Die krachten geeft. Toch wil-
len we vanaf deze plaats eenieder die 
zich heeft ingezet, van harte bedanken 
en vragen om zich ook in 2018 weer in 
te zetten. 

Het totaal aan ontvangen giften in 
2017 is € 1.573.900. Een enorm bedrag, 
dat mede door de ontvangen nalaten-
schappen hoger is dan in 2016. Als we 
de cijfers verder bekijken, zien we dat 
met name de inkomsten vanaf par-
ticulieren en bedrijven teruglopen. 
Een oproep vanaf deze plaats om uw 
steentje te blijven bijdragen; de steun 
vanuit de achterban is - net als in de 
beginjaren van Adullam - nog onver-
anderd nodig. Weet u niet hoe u kunt 
bijdragen? Neem gerust contact op. 
Een voorbeeld wil ik alvast geven: in 
dit Adullam Contact vindt u een kaart 
waarmee u een donateur kunt wer-
ven. Als iedere lezer een donateur 
aanbrengt, kunnen we weer flink wat 
donateurs inschrijven. U mag het ook 
doen zoals onderlaatst een donateur 
uit Zeeland: we ontvingen een nette, 
handgeschreven brief met maar liefst 

tien nieuwe dona-
teurs! Hartelijk dank! 
Wie volgt…?

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Dank voor uw 
inzet in 2017!

We zoeken vrijwilligers voor de fondsenwerving! Kijk op onze 
website voor de vacatures:
www.adullamzorg.nl/vrijwilliger-onlineadverteren
www.adullamzorg.nl/vrijwilliger-fondsenwerving
Solliciteer via de website of neem contact op met Jan van Velthuizen.

Gerookte 
zalm

De familie J. Bakker en Rodé Vis te Urk 
hebben in december weer flink wat zalm 
gerookt én verkocht. Adullam ontving een 
gift van € 27.746. Hartelijk dank daarvoor! 

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de opbrengsten 
van het comité in uw regio.
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Bedankt voor de postzegels die bin-
nengekomen zijn! Er zijn ook weer een 
aantal postzegelalbums gegeven, ook 
daarvoor bedankt! De albums kunnen 
we gebruiken voor de opslag en verkoop 
van de zegels. Ze zijn dus erg welkom! 
Totaal is in 2017 ruim € 250 opgehaald. 
Postzegels kunnen ingeleverd worden bij 

de Adullam-locaties. U kunt ze ook stu-
ren naar: Koningin Wilhelminaweg 403, 
3737 BD Groenekan. Als u postzegels wilt 
kopen, kunt u een e-mail sturen naar: cor-
nevandam@kliksafe.nl. De postzegels die 
u aan Adullam geeft, graag ruim afknip-
pen. Alle kapotte zegels zijn namelijk 
waardeloos.

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

Steun Adullam

D.V. ZATERDAG 7 APRIL 
Comité Hendrik-Ido-Ambacht; jaarlijkse 
verkoopdag; van 9.30 tot 13.00 uur; Willem 
de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan 20, 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Comité Sint Philipsland; voorjaarsmarkt; van 
10.00 tot 16.00 uur; op het plein van de Koningin 
Julianaschool, Achterstraat 2,  Sint Philipsland. 

D.V. ZATERDAG 14 APRIL 
Comité Geldermalsen; voorjaarsverkoping; van 
10.00 tot 15.00 uur; bedrijfshal Van Doorn B.V., 
Laageinde 15a, Geldermalsen.

D.V. ZATERDAG 28 APRIL
Comité Staphorst; jaarlijkse planten- en 
fruitmarkt; van 10.00 tot 14.00 uur; bij 
kringloopwinkel De Horstenaar, Gemeenteweg 
9, ingang Burg. v/d Walstraat, Staphorst. De 
kringloopwinkel is deze dag ook geopend. 

Comité Doornspijk; voorjaarsverkoping; van 
9.30 tot 12.30 uur; Adullam-winkeltje, Oude 
Harderwijkerweg 35, Doornspijk. 

D.V. ZATERDAG 5 MEI
Vrouwenvereniging Ruth en de 
jeugdverenigingen van de HHG Rehoboth te 
Nieuwleusen; verkoopdag/autowasdag t.b.v. 
Adullam en andere goede doelen; van 10.00 
tot 16.00 uur; HHG Rehoboth, Meeleweg 41, 
Nieuwleusen.

D.V. WOENSDAG 9 MEI
Activiteitenboerderij Kroonhoeve; 
geraniummarkt; van 13.00 tot 17.00 uur; 
Garderenseweg 59, Uddel.

D.V. ZATERDAG 12 MEI
Comité Urk; jaarlijkse verkoping; van 9.00 tot 
16.00 uur; zaal Jachin Boazkerk en parkeerterrein 
woonzorglocatie Het Top; Het Top 1/Singel 10, 
Urk. 

Comité Nederhemert; jaarlijkse verkoping; van 
9.30 tot 13.00 uur; kerkplein HHG, Kapelstraat 3, 
Nederhemert.

Comité Doornspijk; goededoelenmarkt; van 
9.00 tot 13.00 uur; verenigingsgebouw Pro Rege, 
Zuiderzeestraatweg West 104, Doornspijk.

Comité Puttershoek; verkoping & open dag 
Maasheim; van 10.00 tot 16.00 uur; parkeerterrein 
tegenover instelling Maasheim, Groeneweg 10a, 
Puttershoek.

D.V. ZATERDAG 19 MEI
D.V. zaterdag 19 mei: Comité Genemuiden; 
verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; buitenterrein 
instelling Muiderheim, Krommesteeg 2, 
Genemuiden.

D.V. MAANDAG 21 MEI (2E PINKSTERDAG)

Comité Doornspijk; autopuzzelrit, ca. 80 km; 
starten tussen 13.30 en 14.30 uur; bij het Adullam-
winkeltje, Oude Harderwijkerweg 35, Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 26 MEI
Comité Alblasserdam; jaarlijkse verkoping; 
van 9.30 tot 15.00 uur; kerkplein OGGiN, Ds. B. 
Toesplein, Alblasserdam.

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

Comité Ermelo; verkoopmarkt t.b.v. Adullam en 
Timotheos; van 10.00 tot 15.00 uur; parkeerplaats 
Kerkelijk Centrum, Jeugdkant 16, Ermelo. 

Comité Woudenberg; fietstocht en verkoping; 
inschrijven fietstocht tussen 10.00 en 11.30 
uur; verkoping van 11.00 tot 15.00 uur; 
Wartburgschool, Laan 1940-1945 nr. 33, 
Woudenberg.

D.V. ZATERDAG 2 JUNI
Comité Ede; verkoping & open dag Veldheim; 
van 10.00 tot 15.30 uur; DAC Veldheim, 
Bovenbuurtweg 33, Ede.

D.V. VRIJDAG 15 JUNI
Comité Maartensdijk; BBQ; van 17.00 tot 21.00 
uur; bij molen De Kraai, Westbroekse Molenweg 
28, Westbroek. De Adullam-molenwinkel is dan 
ook geopend.

D.V. ZATERDAG 16 JUNI
Comité ’s-Gravenpolder; verkoping; van 9.30 
tot 13.30 uur; 's-Gravenstraat 4 (naast Kesselaar 
groente & fruit), ’s-Gravenpolder. 

D.V. ZATERDAG 7 JULI
JAM-fietstochtcomité; jaarlijkse 
sponsorfietstocht; starten tussen 8.30 en 
9.00 uur; bij kerkgebouw OGG, Onderdijkse 
Rijweg 214, Hendrik-Ido-Ambacht. Opgeven 
en meer info is te vinden op de website www.
jamfietstocht.nl.

D.V. ZATERDAG 14 JULI
Comité Rijssen; fietstocht; inschrijven vanaf 13.00 
uur; Oranjekerk, Oranjestraat 10, Rijssen.

D.V. DINSDAG 17 JULI
Comité Garderen; verkoping; van 10.00 tot 
15.30 uur; bij de Dorpskerk, Mazenhofstraat 4, 
Garderen.

D.V. DINSDAG 7 AUGUSTUS
Comité Ouddorp; fietstocht (30 en 50 km); 
inschrijven tussen 10.00 en 12.00 uur; in gebouw 
Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp. Onderweg 
is eten en drinken te koop en in Eben-Haëzer is 
een kleine verkoping. 

NB: De verkoping bij Kroonheim (in de 
herfstvakantie) van comité Uddel wordt op 
een andere locatie gehouden. Dit in verband 
met de ver- en nieuwbouw van Kroonheim. 
Houd de website in de gaten of kijk in het 
komende Adullam Contact.

Postzegelnieuws
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Giftenverantwoording 1e t/m 4e 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  -  4  2017 

€ 167.150

K WA R TA A L  1  -  4  2017

€ 88.300

K WA R TA A L  1  -  4  2017

€ 523.750

K WA R TA A L  1  -  4  2017

€ 299.700
K WA R TA A L  1  -  4  2017

€ 55.350

K WA R TA A L  1  -  4  2017

€ 439.650

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  4 2016

€ 1.414.098

J A A R D O E L

€ 1.158.000
K WA R TA A L  1  T / M  4 2017 

€ 1.573.900

Oliebollenactie 
comité Garderen
Dankbaar mogen we u melden dat de 
oliebollenactie op 30 december jongstle-
den goed verlopen is. De actie heeft het 
mooie bedrag van € 1.808,56 opgebracht. 
Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor de 
inzet! Voor het opnemen van bestellingen, 
inpakken en wegbrengen van oliebollen/
appelbeignets zijn heel wat mensen nodig 
en we zijn dan altijd heel blij met alle hulp. 
Van de Rehobothschool te Uddel heeft Sam 
van Lagen het meest verkocht: € 202. Van 
de Rehobothschool te Kootwijkerbroek 
hebben Sophie en Renate Soetendaal het 
meest verkocht: 
€ 148. Hartelijk 
dank daarvoor! 
Doen jullie vol-
gend jaar weer 
mee?
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Vanaf 1986 werden in Nederhemert kleurboeken verkocht, 
waarvan de opbrengst bestemd was voor stichting Adullam! 
In augustus 1987 is het comité opgericht. Van de toenma-
lige leden is nog altijd één lid actief binnen het comité; dat 
is Jenneke Kreling-van Aalst. Tijdens onze laatste vergade-
ring hebben we daar aandacht aan geschonken, en heb-
ben we Jenneke een bos bloemen en een bon overhandigd. 

Jenneke, nogmaals 
hartelijk bedankt 
voor je inzet de 
afgelopen 30 jaar, 
en we hopen dat 
je de komende 
tijd nog in goede 
gezondheid dit 
mooie werk voor 

onze gehandicapten voort mag zetten.
Hartelijke groeten namens de comitéleden van Nederhemert

K WA R TA A L  1  -  4  2017

€ 88.300

Adullam-comité in Nederhemert 
bestaat 30 jaar! 

Steun Adullam
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Van het reeds ontvangen geld 
is een houtkloofmachine aan-
geschaft voor de deelnemers 
van De Kroonhoeve. Franciska 
Reijnders, activiteitenbegelei-
der, legt uit wat de aanleiding 
was voor het aanschaffen van 
deze machine: “We leenden al 
een houtkloofmachine, maar 
daarbij ontbrak wat aan de vei-
ligheid. Nu hebben we een 
eigen houtkloofmachine 
aangeschaft, die stopt 
zodra je de klep omhoog 
trekt.” De deelnemers kun-
nen nu dit vaste werk veilig 
blijven doen, naast alle 
andere werkzaamheden 
op De Kroonhoeve. En of 
de harde werkers Albert en 
Herman daar blij mee zijn? 
Lees het maar!

Mmmhoe… mmmhoe… Loeiende 
koeien. Rondscharrelende kippen 
komen we tegen op het erf van De 
Kroonhoeve. Je zou niet verwachten 
dat hier mensen boomstammen aan 
het kloven zijn. Maar binnen, in de 
stal, zien we de machine staan waar-
mee na de pauze weer gewerkt zal 
worden. Albert Russcher (49) vertelt 
enthousiast hoe ze aan al het hout 

komen: “We halen het hout op bij een 
bedrijf in Woudenberg, met de bus.” 
En dan erachteraan: “Eh… Herman 
mag ook wel wat zeggen, hoor! O ja... 
de bus was maandag ook kapot, we 
stonden stil voor het stoplicht”, ver-
telt Albert nog even lachend. Herman 
Huisjes (29) z’n ogen lichten op. Ja, 
dat was wat, die maandag; een hele 
belevenis! “Ja, we gingen zonder hout 
weer terug naar De Kroonhoeve. 
Nee, de boomstammen waren wel in 
stukken gezaagd hoor, anders past 
het allemaal niet in de bus. Gelukkig 
was de bus snel weer gerepareerd en 
konden we weer hard aan het werk!” 
En Albert, die gedacht had dat ik met 
een heuse, grote camera mét statief 
zou komen: “Ik hoop dat de foto toch 
net zo mooi geworden is als die van 
een echte journalist van de plaatse-
lijke krant!”   

Dankzij u gerealiseerd: 

Houtkloof-
machine voor 
De Kroonhoeve

“We gingen zonder 
hout weer terug naar 
De Kroonhoeve”

Gerealiseerd project
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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.

Muiderheim
1. Gerdien Buitink-van Dieren als leerling 

zorgassistent 
2. Arianne Lingeman-Meuleman als 

medewerker woonbegeleiding 
3. Hanne José Huisbrink als medewerker 

activiteitenbegeleiding

Kroonheim
4. Johan van Meijeren als leerling 

woonbegeleider
5. Gerard van de Lagemaat als leerling 

medewerker woonbegeleiding 

6. Heléne Bronkhorst-van Ee als 
medewerker woonbegeleiding

Maasheim
7. Jeanine Barendregt-Spek als medewerker 

woonbegeleiding
8. Geertrude van de Smit als leerling 

medewerker woonbegeleiding
9. Nel van der Waal-Gouw als medewerker 

woonbegeleiding

Schoonsterheim/Lindenheim/De Lindenhof
10. Maria Visscher-de Vreede als ambulant 

woonbegeleider

Beekheim
11. Jenita Bonestroo als woonbegeleider 
12. Marieke Bank als woonbegeleider 
13. Judith Methorst als leerling medewerker 

woonbegeleiding

Wilgenheim
14. Teunie Oosterwijk als medewerker 

activiteitenbegeleiding

5

13

6 7

1

8

2

9

4

1211

3
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14

Tekst: Afdeling Personeelszaken Personeelsregister
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7 september 2017: 
Arjanne van Rees 
(Horstheim) en René 
Nuland

4   Simon de Ridder is trots op 
zijn prachtige sneeuwpop, die 

Klaas moet heten. En Klaas krijgt 
de warme sjaal van Simon om. 

1   Wekelijks komt ‘oom Bram’ 
als vrijwilliger om te fietsen 
met verschillende bewoners. 
Deze keer gaat Hans de Bruine 
mee. En Hans... hij geniet!

2   Hans heeft een 
vis gevangen en 
trots vertelt hij Ellie 
en Johan hoe je 
dat het beste kunt 
doen. Zonnetje 
en stoeltje erbij 
en het plaatje is 
compleet!

3   Beter een goede buur dan... Johan 
de Kraker en Elize van ’t Hof schudden 
elkaar als goede buren de hand!

17 november 2017: Arianne Meuleman 
(Muiderheim) en Martijn Lingeman

 Wij zijn
 getrouwd!

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

Wilma van den 
Hoorn-Vos

Linda Wisse-van 
de Pol en Woukje 

Nieuwenhuis-Doornenbal

3 medewerkers 
activiteitenbegeleiding 
12,5 jaar werkzaam bij 

Kroonheim!

1

3

2

4

Activiteiten in 
verschillende 

seizoenen 
op Maasheim
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Even buurten

Marc (De 10 Domeinen) 
maakt presentjes voor 
workshops over het 
Gildeleren. Dat is heel 
belangrijk werk, of niet 
Marc?!

Op het jubileumfeestje van Linda en 
Woukje kwam op de Kroonhoeve een 
motor van de marechaussee. Is dat 
alleen iets voor jongens? Nee hoor, ook 
Teunianne vond het geweldig stoer!

Gert-Jan was jarig en had 
een originele traktatie, 
gemaakt door de deel-
nemers van de Boshut 

(Kroonheim). Op een plak 
ontbijtkoek zat een papieren 
weg. De auto is een gum en 
op de verkeersbordensticker 

staat zijn naam en leeftijd. 
Zoekt u ook een originele 
traktatie? U ziet hoe crea-
tief ze bij de 
Boshut zijn!

Mogen de kinderen van De 
Klimboom kiezen tussen zin-
gen en spelen? Dan kiezen zij 
voor zingen. Ze hebben een 
psalmboekje met bijbeho-

rende cd en zingen uit volle 
borst mee met alle psalmen!

Harde 
werker! 

Stoere jongedame! 

Wie jarig is, 
trakteert

Op Horstheim was net 
voor de Kerst een afslui-
tend etentje. Heditha 
Huisbrink en Kees 
Hazenboom (interim 
locatieleider) genieten 
zichtbaar!

Gezellig etentje

Zingen

…van de tweeling Aline en Alerta. Beiden gaan 
naar De Klimboom in Barneveld en regelmatig 

gaan zij logeren bij Woukje.

Een prachtig kiekje…
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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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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
steun@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
Lunteren

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 informatie www.adullamzorg.nl/werken

WervingColofon

Tot ziens in 
Puttershoek!

Gezocht: vakantievrijwilligers!
Vind jij het fijn om nuttig bezig 
te zijn in je zomervakantie? Wil 
jij de handen uit de mouwen 
steken door onze logés - samen 
met vaste begeleiders - een 
waardevolle week te bieden? 
Ben je ouder dan 17 jaar en lijkt 
jou een weekje assistentie op 
onze logeergroep een leuke 
afwisseling?

Dan ben je hartelijk welkom om 
een weekje met ons mee te draaien 
op logeergroep de Zeekade van 
instelling Maasheim te Puttershoek! 
(Voor een slaapplaats kan zo nodig 
gezorgd worden!)
Je vrijwilligershulp bestaat uit 
assistentie bij de verzorging en/of 

begeleiding van logés, bijvoorbeeld 
bij ontspannende activiteiten of het 
helpen met eten en aankleden en 
andere eenvoudige verzorging en 
huishoudelijke bezigheden.

Niet alleen in de zomervakantie zijn 
extra handen van harte welkom. 
Ook in de rest van het jaar is een 
weekje meehelpen op de Zeekade 
mogelijk.

Enthousiast? Voor meer 
informatie of om je op te geven, 
stuur je gewoon even een 
mailtje naar Janneke de Bruijn: 
jmdebruijn@adullamzorg.nl.

Tot ziens in Puttershoek!

v

‘Wat fijn dat jij er bent, 
wanneer ik ’s avonds 
thuiskom van mijn werk!’

Word jij onze nieuwe woonbege-
leider? Loop een dagje mee, kijk 
op onze website of bel voor meer 
informatie naar Marco Pouwen op 
telefoonnummer 06 37 18 21 71!

Ik ben Jan
!

Weetje: je wordt intern opgeleid vanuit
een innovatieve zorgvisie!
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