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Inhoud Voorwoord

In dit blad het verhaal van 
Johan de Kraker. Vroeger 
werkte hij in de metaaltech-
niek. Nu schildert hij op 
Maasheim: aanwijsborden 
voor in de tuin of witte weg-
wijzers die je soms op trouw-
locaties ziet staan. Johan 
is een vakman, die keurig 
werk levert! De begeleiders 
op de groep zijn voor hem 
van grote betekenis; met 
hen heeft hij echt een band! 
Ik kom dat vaak tegen bin-
nen Adullam. Mooi dat onze 
medewerkers vanuit hun 
hart begeleiding bieden. Dat 
zie je terug. Dat komt ook 
naar voren in het artikel over 
het kwaliteitsrapport, waarbij 
de externe visitatoren in hun 
reactie opmerken: “Er wordt 
gewerkt vanuit 
het hart!”

A. Prins
Raad van Bestuur
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Werken 
vanuit 
het hart!

DOEN voor 
Adullam 2018

Marretje Hakvoort, 
Jan-Klaas de Weerd, 
Jan van Renselaar en 
Maya Joosse

Kees van der Staaij verraste Beekheim 

met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 

Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 

Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 

chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 

met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 

vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 

beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 

een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 

heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-

gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 

resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 

vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 

wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 

van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 
Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop Johanna Wesselink (bewoner van Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De chau�euse van de SGP-auto gaat voor de kern! De heer Van der Tang bakt samen met de deelnemers een heerlijke taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de vrijwilligers en deelnemers, een kas gebouwd. De Veldheimers kunnen nu beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met een bewoner van Beekheim voor de inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit! Ook op Maasheim werd �ink (samen)-gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het resultaat: alles ziet er weer als nieuw uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep vrijwilligers actief. Let en Alie van den Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne wandeling! Samen met de vrijwilligers en deelnemers hebben we genoten van het mooie weer.
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Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat kunnen er veel 
omstandigheden zijn in het leven, die onze ziel neerbui-
gen. Mozes heeft gezegd, dat het uitnemendste van ons 
leven moeite en verdriet is. David 
beschrijft hier zijn inwendige strijd, 
die hij in dit kruis heeft gehad. In deze 
Psalm klaagt hij over zijn balling-
schap en over het feit, dat hij versto-
ken is van de openbare godsdienst. 
Zijn ziel dorst naar God; “wanneer zal 
ik ingaan, en voor Gods aangezicht 
verschijnen?” Kennen wij dat dorsten 
naar de levende God? Van nature 
dorst de mens naar de dingen van 
deze wereld. Dan bezit hij een onver-
zadigbare begeerte naar de dingen 
van beneden. Het wordt anders, wan-
neer de HEERE de wonderen van Zijn 
genade komt te verheerlijken. Dan 
worden we ontdekt aan het holle en 
lege van het leven buiten en zon-
der God. Laten we ons vasthouden 
aan de drieslag: missen, zoeken en 
vinden. Als wij de Heere niet missen, 
zullen we de Heere ook niet gaan zoe-
ken. Als we de Heere niet gaan zoe-
ken, zullen we Hem niet vinden. Als we de Heere werkelijk 
en van harte zoeken, in al ons zielsverdriet, dan zullen we 
zeker vinden. Niet op onze tijd, maar op Gods tijd. 

Strijd 
Als de Heere in ons leven komt, dan komt er strijd. 
Inwendig en uitwendig. Men moet klagen tegenover de 
uitwendige spotters, die vragen: waar is uw God? Wat kan 
er een tegenstand komen, als we de Heere mogen vrezen. 
Soms van een kant, vanwaar je het niet verwacht. Wat kan 
er een tegenstand zijn!
Ook inwendig kan de strijd soms zwaar zijn. “Wat buigt gij 
u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij?” Wat kan een 
mens toch tobben. Onrust. Wie kent dat niet? Mochten 
we maar eens waarlijk onrustig gemaakt worden. En 
dan? Zou je niet iets kalmerends halen? Luister dan maar 
eens naar Psalm 42. De dichter heeft een medicijn uit de 

geestelijke apotheek van Gods Woord. Hij mag bemoe-
digd worden in zijn verlangen naar God. Mensen maken 
het hem moeilijk, maar hij ziet uit naar een ontmoeting 

met de levende God in Jeruzalem. Ziet 
u daarnaar uit? De HEERE spreekt gewis 
tot elk die voor Hem leeft. Hij laat het 
werk nooit varen, wat Zijn hand begon. In 
Jeruzalem is de tempel. Daar worden de 
offers gebracht, die heenwijzen naar het 
volmaakte offer van de Messías. “Hoop op 
God, want ik zal Hem nog loven voor de 
verlossingen Zijns aangezichts.” Al voelt 
de dichter zich alleen, hij is nochtans niet 
door de Heere verlaten. Hij weet het: 

Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God; sla ’t oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Rust
God is geen land van uiterste duisternis. 
En dat vanwege het feit, dat Christus echt 
verlaten is geweest aan het kruis, toen Hij 
het uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten?” Daarom zal Zijn 

Kerk in de hoogste aanvechting nimmermeer van Hem 
verlaten worden. Christus écht verlaten! Hij, als plaats-
bekledende Borg en Middelaar in onze plaats, opdat Hij 
ons tot God zou brengen. Al is het leven dan niet altijd 
even makkelijk. Al hangt er weleens een mist voor ons 
geloofsoog, ja, al moeten we weleens door duistere dalen 
omdwalen. Toch blijft de hoop levend. Hoop op God. 
Er is doorkomen aan, door die grote Doorbreker, Jezus 
Christus. Mag u het met Job weten, zoals de dichter het 
ook zielsbevindelijk wist: “Ik weet: mijn Verlosser leeft”? 
Hij is mijn Verlosser én mijn God! Hierin spreekt een stuk 
bevinding. Het wordt doorleefd. Zo is God voor mij. Zo zal 
Hij ook voor mij zijn en blijven. “Zo zult Gij zijn voor mijn 
gemoed / Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.” Dat 
geeft hoop en rust voor de toekomst. Augustinus zegt: 
“Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U!” Mag dat 
ook uw bevinding zijn?

Overdenking

Psalm 42:6

Inwendige strijd

Ds. H. Juffer, Voorburg

Wat buigt gij u 

neder, o mijn 

ziel, en zijt 

onrustig in mij? 

Hoop op God, 

want ik zal Hem 

nog loven voor 

de verlossingen 

Zijns 

aangezichts. 

Psalm 42:6

Adullam Contact   |   3



Op de nieuwjaarsreceptie werd het 
dan eindelijk gepresenteerd: het 
nieuwe vijfjarenplan 2018-2022 
van Adullam. Oftewel ‘de strate-
gie’. Elma glimlacht: “Het klinkt 
altijd wat stoffig, een ‘strategie’, 
en ook heel ‘zwaar’, maar 
dat is het zeker niet.” Ze 
licht toe: “Toen ik voor het 
eerst het document zag, 
moest ik even gaan zitten 
om alles goed tot me door 
te laten dringen. Maar bij 
de laatste bladzijde dacht 
ik: ‘Oké, maar dit is eigen-
lijk heel logisch. Dit doen 
we al.’ Of: ‘Duidelijk, het is 
een stap die vóórtborduurt 
op wat we al deden.’” Elma 
was al eerder betrokken: 
via een werkgroep kreeg 
ze het conceptplan van het 
Strategie-doe-boek (zie 
verderop in het artikel) in 
handen. Vrouwgje maakte 
gebruik van de inspraakmo-
menten, en op een zoge-
noemde sectordag - najaar 
vorig jaar - werd ze samen 
met andere leidinggeven-
den ingelicht. Ze knikt en 
vult Elma aan: “Je ziet vooral 
terugkomen dat we de 
identiteit willen behouden. 
Dat is zeker niets nieuws. 

Dat kan dus ook, hè? Niet altijd 
hoeven er nieuwe dingen in te 
staan of grootse plannen, het kan 
juist ook gaan over je inzetten voor 
punten die we willen behouden. 
De kernwaarde ‘Bijbels’ verwoordt 

Op de bank in de gezellige 

woonkamer van woongroep 

de Kombuis in Genemuiden 

zitten Vrouwgje Spiker (39), 

locatieleider in Staphorst, 

en Elma de Visser (24), 

meewerkend teamleider in 

Genemuiden. Samen spreken 

ze over de ingezette strategie 

van Adullam naar aanleiding 

van het vijfjarenplan 2018-

2022 D.V. Spannend, 

zo’n dik document met 

strategische plannen? Wat 

Vrouwgje en Elma betreft 

niet. Glimlachend: “We 

zetten eigenlijk door wat we 

al deden. De plannen zijn 

een logisch gevolg van de 

stappen die we de vorige vijf 

jaren hebben gezet.” 

Tekst en foto’s: Beppie van de Beek-Pellegrom

De toekomstvisie in de praktijk

“Actief aan de slag gaan met een   strategie is niet stoffig, 
   maar juist leuk en uitdagend!”

Elma de Visser
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H“Het is mooi 

als bewoners 

niet alleen 

het gewone 

leven ‘ervaren’, 

maar er ook in 

participeren”  

Vrouwgje Spiker 

TOEKOMSTVISIE

“Actief aan de slag gaan met een   strategie is niet stoffig, 
   maar juist leuk en uitdagend!”

dan ook goed hoe we onze zorg willen 
blijven verlenen.” 

Met de samenleving
Maar blijft dat dan niet wat abstract? 
Want hoe vertaal je het doel - Adullam 
wil mét de samenleving voor elke 
zorgvrager passende zorg bieden - nu 
naar acties op de werkvloer? Is het 
niet te hoog gegrepen? Elma lacht: 
“Nee hoor, ik geloof dat het echt een 
reëel opgesteld doel is. Ik vind dat we 
klein moeten denken en moeten kij-
ken naar wat allemaal al ís gebeurd. 
Zojuist is een bus met bewoners ver-
trokken, die vandaag werken voor 
Staatsbosbeheer. Dat deden we bij-
voorbeeld drie jaar geleden nog niet, 
hoor.” Dan, lachend: “Allemaal blije 
gezichten, geen ochtendhumeurtjes 
te bekennen. Zó kijken ze ernaar uit.” 
Vrouwgje knikt instemmend. “Dat is 
een mooi voorbeeld, ja! Enkele jaren 
geleden werkten we namelijk nog niet 
volgens het ASBM [Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel, red.], maar door de 
invoering daarvan zijn we steeds meer en 
beter vanuit het welzijn van de zorgvra-
ger gaan denken. Wat is goed voor hem 
en wat kunnen wij doen om daaraan bij 
te dragen? En hoe laten we hem zoveel 
mogelijk het gewone leven ervaren? Van 
daaruit gezien is passende zorg dus niet 
iets vreemds. Daar hebben we de afgelo-
pen vijf jaren hard aan gewerkt. Maar wat 

we de komende vijf jaren daaraan wel 
willen toevoegen, is het deelnemen aan 
de samenleving. Niet alleen het gewone 
leven ‘ervaren’, maar er ook in participe-
ren.” Elma vult snel aan: “Maar dan wel 
met het oog op de zorgvrager, hè? Niet 
iedereen kan werken bij een bedrijf of 
instelling buiten de deur; dat kun je niet 
verwachten. Maar we kunnen wel per 
persoon bekijken: Wat is voor jou haal-
baar? Wat vind jij daarin fijn? Dat kan bij 

Vrouwgje Spiker
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de ene bewoner al zijn dat hij eens per week bij iemand 
buitenshuis gaat koffiedrinken, terwijl een ander een 
aantal dagen per week werkt in een bedrijf in de regio 
of als hulpkoster helpt in de nabijgelegen gemeente, 
bijvoorbeeld.” Ze kijkt even naar de tafel. “En we kunnen 
de samenleving natuurlijk ook naar binnen halen. Door 
bijvoorbeeld werk aan te nemen en dat hier door onze 
mensen, ieder op zijn eigen niveau, te laten doen. Dat 
zou toch mooi zijn?” 

Stabiliseren
Maar eerst een beetje rust. Tijd om na te denken, voor te 
bereiden. Het komende jaar staat namelijk in het teken 
van stabiliseren. Vrouwgje legt uit: “We hebben de ach-
terliggende jaren veel tijd, trainingen en energie gesto-
ken in het doorvoeren van ASBM en dat willen we, zoals 
we net al zeiden, de komende jaren uitbreiden door 
de samenleving daarbij te betrekken. Maar om dat te 
kunnen bereiken, moet je eerst zorgen voor rust. In de 
teams, op locaties, voordat je weer een stap voorwaarts 
kunt zetten.” Elma: “En ook dat verschilt weer per groep. 
Op sommige groepen loopt alles goed en is het dagpro-
gramma passend. In die groepen onderzoek je dan of 
alles nog steeds aansluit op de wensen van de bewo-
ners of dat er misschien dingen veranderd zijn. In andere 
groepen lopen bepaalde dingen nog niet goed. Daar 
moet je dan eerst aandacht aan besteden, voordat je je 
plannen kunt uitrollen.” 

Strategie is doen
Om te laten zien dat strategie vooral ‘doen’ is, laat 
Vrouwgje het uitgegeven Strategie-doe-boek zien, dat 
elke medewerker in bezit heeft. “Dat is een persoonlijk 
boekje waarin allerlei speelse vragen en thema’s een 
plek gekregen hebben. Bijvoorbeeld de vraag: ‘Krijg jij 
voldoende kans om jezelf te ontwikkelen bij Adullam?’ 
Met die insteek en met dat soort vragen willen we het 
gesprek aanjagen. En het boekje laat ook zien dat het 
vooral doen is! Het is geen dik document dat over vijf 
jaar uit de kast gepakt wordt, maar een handzaam, 
speels, persoonlijk document, dat juist op de werkvloer 
zo belangrijk is. Daar zit tenslotte het vermogen om ver-
anderingen in gang te zetten. Het zijn ónze mensen die 
het dichtst op de bewoner of deelnemer zitten en weten 
wat voor iedere bewoner of deelnemer haalbaar is, 
toch?” Elma bladert erdoorheen, wijst dan: “En ook hier 
zie je de kernwaarden in terugkomen: Bijbels, passend, 

- Fondsenwerving
- Donateursadministratie
- Online adverteren

Wij zoeken 

vrijwilligers

iets 
voor 
jou?

Jan van Velthuizencommunicatie en 
fondsenwerving

Kijk op www.adullamzorg.nl/vacatures voor 
meer informatie of kom even binnenlopen bij het 
Centraal bureau in Barneveld. U kunt ook bellen 
via T 088 238 55 06 of een e-mail sturen naar 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl.

waardenvolle zorg
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V“Vanmorgen 

vertrok er 

weer een bus 

met bewoners 

die voor 

Staatsbosbeheer 

gingen werken. 

Allemaal blije 

gezichten erin: 

dat is toch 

prachtig?” 

Elma de Visser

TOEKOMSTVISIE

samen. Bijbels voorop, zoals we al zeiden, 
want dat is de kracht, maar ook samen. Met 
elkaar kunnen we ervoor zorgen dat al onze 
zorgvragers passende zorg krijgen!” 

Uitdaging
Elma en Vrouwgje denken persoonlijk 
dat de doelstelling die Adullam heeft 
gesteld, haalbaar is. Elma, lachend: 
“En is dat voor een bewoner niet in 
2022, maar in 2024, dan is dat ook 
goed! Als we dan bereiken wat we 
nu al met hem kunnen inzetten, dan is 
dat toch geweldig?” Ze houdt even stil. “Ja, 
persoonlijk vind ik het echt een uitdaging 
om ermee aan de slag te gaan. Het is 
tenslotte toch ook waar je voor werkt? 
Om vanuit je professionele visie ervoor 
te zorgen dat je weet wat iedere bewo-
ner persoonlijk aankan en dat je dat ook 
vormgeeft. Het is echt zó mooi om te zien 
hoe bewoners kunnen opfleuren als ze uit-
gedaagd worden op hun niveau.” Vrouwgje 
stemt daar hartelijk mee in. “Precies! Dat zie 

je bij ons in Staphorst, met de kringloop-
winkel bijvoor-

beeld, 

ook. Bewoners 
vinden het geweldig als 

mensen naar hen toe komen en 
een praatje maken. Of als ze apparaten 
gesloopt hebben en daar oud-ijzer-geld 
voor ontvangen. Ze betekenen echt iets. 
Dat is heel belangrijk om voor ogen te hou-
den: te voelen dat je ertoe doet, in je zijn én 
kunnen in de samenleving. Dat vinden wij 
zelf uiteindelijk toch ook fijn?”

Adullam Contact   |   7
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In het kwaliteitsrapport van Adullam 
geeft orthopedagoog Wilma van der 
Ham-van Wingerden aan hoe ‘wer-
ken’ het leven van de zorgvragers bij 
Adullam verandert: “Het centraal stel-
len van werk is in de achterliggende 
periode in een stroomversnelling 
gekomen. In besprekingen over indivi-
duele zorgvragers vroeg ik al langere 
tijd door op werkinteresse, mogelijk-
heden en talenten van de zorgvrager, 
en hoe de eigenheid bevorderd kon 
worden. Daarbij kwam regelmatig 
van mij de vraag hoe het werken op 
verschillende werkgroepen past bij de 
behoefte van de zorgvrager. Door het 
werken bij verschillende ‘werkgevers’ 
(veel verschillende begeleiders) is het 
voor veel zorgvragers moeilijk zich 
veilig te voelen, hebben zij minder de 
mogelijkheid om ergens in te groeien 
en hun talenten te ontwikkelen en 
ervaren zij minder houvast aan ritme 
en/of herkenbaarheid. Positief om te 
merken dat begeleiders dit nu zelf 
noemen. Steeds vaker komt in per-
spectiefbesprekingen naar voren dat 
er meer doelgericht werk zou moeten 
zijn. Het is positief om te merken dat 
het centraal zetten van werk nu geen 
‘moeten’ is voor begeleiders, maar 
dat zij dit zelf willen. Naast het meer 
bieden van zinvolle werkactiviteiten, 
hebben we er ook op gestuurd dat 
er door de week heen meer ritme en 
herkenbaarheid komt. Dit is nu opge-
nomen in de perspectieven van de 
groepen; we zijn daar nog niet, maar 

bij de begeleiders ligt de wens om dit 
te veranderen.”

Het citaat 'Bij de begeleiders ligt de 
wens om dit te veranderenuit het 
kwaliteitsrapport van Adullam geeft 
aan hoe vanuit de ASBM-visie het 
‘werken’ zich binnen Adullam ont-
wikkelt. Adullam heeft in de afgelo-
pen maanden zijn kwaliteitsrapport 
gepresenteerd. Het kwaliteitsrapport 
is een vereiste voor elke organisatie in 
de gehandicaptenzorg. Doel van het 
kwaliteitsrapport is binnen en buiten 
de organisatie zicht te geven op de 
zorg die Adullam biedt. Elders in dit 
blad kunt u hierover meer lezen.

Voorzieningenbezoek Horstheim
Als bestuurder bezoek ik ieder jaar alle 
voorzieningen van Adullam. Goed om 
te zien hoe de identiteit in de praktijk 
gestalte wordt gegeven; om met de 
leidinggevende van de voorziening en 
de orthopedagoog te overleggen hoe 
aan de zorgvisie vormgegeven wordt; 
om in gesprek te zijn met bewoners 
en deelnemers, medewerkers en vrij-
willigers; om te proeven of mensen 
het naar hun zin hebben! 
Onlangs was ik op de voorziening 
Horstheim in Staphorst. Tijdens de 
lunch ben ik in gesprek geweest 
met een achttal ouders/verte-
genwoordigers over het wer-
ken op Horstheim. Fijn om met 
hen van gedachten te wisse-
len over hoe het gaat, 
welke verbetermoge-
lijkheden zij zien. Uit 
het gesprek kwam 
naar voren dat zij echt 
enthousiast zijn over wat 
op Horstheim gebeurt, 
maar vooral dat ze het als 

een groot voorrecht waarderen, dat 
op Horstheim wordt gewerkt vanuit 
de grondslag van Gods Woord! Dat er 
Bijbels onderwijs wordt gegeven, dat 
er psalmen worden gezongen, dat de 
dag geopend en gesloten wordt met 
gebed. Goed om elkaar zo te ontmoe-
ten, in gesprek te zijn en te bemerken 
dat de deelnemers het naar hun zin 
hebben en zich thuis voelen!

 “Bij de begeleiders 

ligt de wens om dit 

te veranderen.”

Kwaliteit in ons werken

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Daarover nog een mooi citaat 
uit het kwaliteitsrapport:
“De ouders van Willem komen 
voor een oriëntatiegesprek op 
Muiderheim. Dit vanwege de 
intensiviteit van het gedrag 
van hun zoon. Wanneer ouders 
Muiderheim zien, denken 
ze: deze tuin is prachtig voor 
Willem. Hier kan hij naar har-
tenlust fietsen en heeft hij veel 
ruimte. Tijdens de rondleiding 
worden ze enthousiast van de 
huiselijke sfeer in de woonka-
mer en de grootte van de slaap-
kamer en sanitaire ruimte. De 
hartelijkheid van de begeleiders 
doet ouders ter plekke beslui-
ten om Willem te plaatsen.”

Mooi om zulke dingen te 
horen. Daar doen we het 
voor!
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‘Het cement van de samenleving’. Dat is de titel van 
een boek over de waarde van vrijwilligers voor de 
samenleving. De ondertitel is veelzeggend: ‘Een 
Verkennende studie naar solidariteit en cohesie’. 
De strekking van het boek is dat vrijwilligers 
binding geven in een moderne samenleving, waarin 
de solidariteit en cohesie door de toenemende 
individualisering wegebt. Zorg voor het ‘ik’ zet de 
zorg voor de naaste onder druk. Nu stimuleert de 
overheid participatie: neem je verantwoordelijkheid 
in de samenleving.

Het initiatief NLdoet van het Oranje Fonds past in de 
zogenoemde participatiesamenleving. Het organiseert 
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De 
vrijwilligersdagen van 9 en 10 maart liggen inmiddels 
weer achter ons. Tijdens die dagen werd veel werk ver-
zet. Een jaarlijkse actie moet tevens leiden tot vaste vrij-
willigers. Een prijzenswaardig initiatief! Stichting Adullam 
kan wel als voorbeeld dienen voor Nederland. Elke dag 
opnieuw zetten vele vaste vrijwilligers zich in voor de 
zorgvragers van Adullam. Eigenlijk zouden we best kun-
nen spreken over Adullamdoet.

Brede inzet
Hoogwaardigheidsbekleders onderstrepen de waarde 
van vrijwilligerswerk door zich tijdens die dagen op 
een andere manier in te zetten voor de samenleving. 
Zo bakte het koningspaar pannenkoeken in een zor-
ginstelling. Prinses Beatrix liet samen met prins Bernard 
en prinses Annette haar hovenierstalenten zien. Op 
9 en 10 maart jongstleden staken hoog en laag, jong 

en oud de handen uit de mouwen. Beekheim mocht 
zich verheugen in de komst van de heer Van der 
Staaij. Hij toonde actief wat vrijwilligerswerk betekent. 
Verantwoordelijkheid dragen en nemen zijn belangrijk 
voor onze samenleving.

De gemeenten
De Barneveldse politici van de SGP lieten zich ook 
niet onbetuigd op Beekheim. Zij werkten keihard mee 
en lieten tal van opgespaarde klusjes van het taken-
lijstje verdwijnen. Mooi om te zien! De gemeenten en 
gemeenteraadsleden moeten dichtbij de burgers staan. 
Gemeenteraadsverkiezingen zijn betekenisvol! De 
decentralisatie van de zorg maakt dat vooral gemeenten 
een bijzondere opdracht hebben in het sociale domein. 
Denk aan de jeugdzorg, de Wmo (langer thuiswonen) 
en de Participatiewet (zorg voor werk). Zorginstellingen, 
zoals Adullam, en gemeenten hebben elkaar hard nodig 
om de juiste middelen op de juiste plaats te krijgen. 

Participerende vrijwilligers
De overheid stimuleert participatie. Het woord ‘vrijwil-
liger’ veronderstelt echter innerlijke bewogenheid. Gods 
Woord spreekt duidelijk over de zorg voor de kwetsba-
ren. Het spreekt een wee uit over hen die moeite voor-
schrijven “Om de armen van het recht af te wenden en 
om het recht der ellendigen mijns 
volks te roven, opdat de weduwen 
hun buit worden en opdat zij de 
wezen mogen plunderen”, Jesaja 
10:2. Inzet voor de naaste is een 
liefdegebod.

“Laat onze liefde niet uitdoven. We moeten 
vurig en zonder uitstel liefhebben. We moeten 
goed doen aan onze naaste en onze eigen rust, 
winst en voorspoed vergeten.”
John Roger, puriteins predikant (1570-1636)

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

Verantwoordelijkheid nemen

Adullam Contact   |   11
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Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

 Servicepunt PostNL

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

Drogisterij art. 

Foto Kiosk  

Pasfoto

Sieraden  
Beenmode

Haarmode
Speelgoed

Woondecoratie
Div. kado art.

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

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



In memoriam

Riet Anker

Op vrijdagmiddag 30 maart jongstleden 
overleed Riet Anker in de leeftijd van 75 jaar. 

Riet woonde vanaf november 2017 op 
Maasheim, woongroep de Havenkade. 
Daarvóór woonde Riet vanaf oktober 2010 op 
woonvoorziening Polderheim in Alblasserdam. 

We herinneren ons Riet als een spontane en 
zorgzame vrouw. Riet nam op haar eigen wijze 
haar plaats in op de woongroep. Riet genoot 
van gezelligheid en was betrokken op haar 
familie, medebewoners en mensen in haar 
omgeving. Ze ontving liefdevolle zorg van haar 
broers en zussen, zwagers en schoonzussen. Het 
was fijn om met elkaar Riet de zorg te bieden 
die zij nodig had. 

Op zaterdag 31 maart jongstleden hebben we 
op de woongroep, onder leiding van ds. Bakker, 
met de familie van Riet, bewoners, familieleden 
van bewoners en met begeleiders nagedacht 
over Psalm 39: “En nu, wat verwacht ik, o Heere? 
Mijn hoop, die is op U.” Het is van onschatbare 
waarde om onze hoop en verwachting alleen 
op de Heere te stellen. 

De rouwdienst en begrafenis hebben plaats-
gevonden op donderdag 5 april jongstleden in 
Moordrecht. 
Ds. Bakker heeft de rouwdienst geleid en 
preekte over Psalm 39. Een Psalm die ook ons 
richt op de vergankelijkheid van het leven. De 
Heere heilige deze roepstem aan ons aller hart.
Sterke de Heere haar broers en zussen, zwagers 
en schoonzussen in dit smartelijke verlies en wij 
wensen hen van harte de vertroostende nabij-
heid van de Heere toe. 

Marita Vernooij,
teamleider Havenkade

Adullam Contact   |   13
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Beste lezers,

Bij deze wil ik u heel hartelijk bedanken voor alle mooie, ruim honderd kaarten die ik heb gekregen. Het was een hele leuke verrassing voor mij. Met veel plezier heb ik alle kaarten gelezen en heb ik genoten van uw persoonlijke berichten die op de kaarten stonden. Ik hoop nog veel werkplezier op Veldheim te beleven. U nogmaals hartelijk bedankt!

Groeten, Richard en familie Olieman

Bedankt!



Aandacht voor...

Ik ben de enthousi-
aste Marretje Hakvoort. 
Onlangs mocht ik geden-
ken dat ik al 12,5 jaar op 
Horstheim kom. Dat jubi-
leum heb ik samen met mijn 
groep de Klimroos gevierd: 
een taartje eten in een leuk 
theehuis en daarna hebben 
we patat gegeten. Ik houd 
ervan om buiten te zijn. Nu de lente is begonnen, 
groeien de aardbeienplanten in onze groentebak 
snel en hebben ze water nodig. Ook doe ik samen 
met mijn begeleiders arbeidsmatig werk: ik pak dan 
spullen in zakjes of ik ruim het oud papier op. En 
als ik dan even pauze heb, blader ik graag door de 
Horsthoorn of door het Adullam Contactblad, op 
zoek naar bekenden.

Het adres is: De Basalt, Schotbalk 8, 8322 BG Urk

Dit is Jan-Klaas de Weerd. Hij houdt ervan om op Horstheim buiten te zijn, heerlijk in het zonnetje te schommelen of samen met een begeleider op de duofiets in de wind te fietsen. Twee keer in de week komt er een vrij-
williger die orgel speelt, 
waar Jan-Klaas graag naar 
luistert. Hij zingt en neu-
riet dan met veel psalmen 
en liederen mee. Op vrij-
dagochtend is het feest: 
dan wordt op de Klimroos 
gekookt of gebakken, en 
daar houdt Jan-Klaas ook 
erg van. 

Het adres is: Gemeenteweg 
379c, 7951 PC Staphorst

Marretje 
Hakvoort

Jan-Klaas de Weerd

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuur jij een kaartje?

Hoi allemaal, ik ben Jan van Renselaar. Ik werk op 

Horstheim in Staphorst en kom dagelijks met de 

bus uit Doornspijk. Ik houd van werken en doe 

dagelijks veel klusjes, waaronder het wegbren-

gen van de vuilnis. Ook ga ik 

een middag per week naar de 

kringloopwinkel, doe ik met 

een vrijwilliger boodschappen 

op de markt en nog veel meer. 

Tussendoor maak ik graag een 

praatje met iedereen die ik 

tegenkom, want daar houd ik 

wel van. 

Het adres is: Dr. Bruinsweg 20, 

8085 BV Doornspijk

Hallo allemaal, ik ben Maya Joosse. 
Op dit moment ben ik 51 jaar. In 
1996 ben ik in Ede op Borchheim 
komen wonen, zelfstandig met 
begeleiding. In 2013 gingen we 
verhuizen naar Barneveld. We mochten toen zelf een appar-
tement uitkiezen. Ik heb gekozen voor een appartement 
op de bovenverdieping met een balkon, boven de groep 
Libelle. Ik heb daar een mooi uitzicht. Ik ga elke dag met de 
bus naar Veldheim in Ede. Daar werk ik in de winkel Vergeet-
mij-niet. Soms ga ik in de weekenden naar Zeeland, naar 
huis, met de trein. 
In de winkel doe ik de producten prijzen van de groothan-
del, bijvoorbeeld cakemeel prijzen en bijvullen, kruiden 
bijvullen en prijzen, snoep halen boven en in de manden 
doen, kaarten prijzen, zoals fotokaarten en zelfgemaakte 
kaarten, cd’s prijzen en in het rek zetten. En de winkel 
schoonmaken. Ook mogen we de kassa draaien, om de 
beurt. Zo zijn we altijd weer druk met van alles. 
 Hartelijke groet, Maya Joosse

Het adres is: Ds. E. Fransenlaan 9, 3772 TX Barneveld

Jan van Renselaar

Maya Joosse

Adullam Contact   |   15
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Ik ben ...
…Corrie Monster en woon op Maasheim. 
Elke dag pak ik na het eten een emmer met 
sop om de ramen te soppen en zeg dan 
tegen iedereen: “lekker schoon hè?” Bakken 
doe ik ook graag; van de geur kan ik zo 
genieten! En natuurlijk snoepen van al 
het lekkers! Tijdens een rustmomentje 
geef ik op mijn blokfluit soms hele 
concerten weg. Ik speel mee 
met een cd en kan veel 
Psalmen uit mijn 
hoofd. 

Adullam Contact   |   17



Ans is het enige meisje uit het gezin met 
drie jongens. Geboren en getogen in 
Kapelle-Biezelinge, een dorp op Zuid-
Beveland. Bij de geboorte was sprake 
van een bloeding in de hersenen, waar-
door haar hersenen ernstig beschadigd 
raakten. Hierdoor heeft Ans een verstan-
delijke beperking. “Ja, ik was vier jaar 
toen ze geboren werd. En als je zelf maar 
enkele jaren ouder bent, heb je lang niet 
alles direct in de gaten. Zo ook niet dat 
je zusje een verstandelijke beperking 
heeft. Ze deed ‘gewoon’ met ons mee!”

Zelfstandig 
Wat ze dan zoal deed? “Nou..., we had-
den een fruitteeltbedrijf. Ja, een echt 
familiebedrijf, waarbij het gewoon was 
dat iedereen een handje meehielp. 
Zo ook Ans. Zij had vaste taken in het 
bedrijf, die ze dan ook erg leuk vond 
om te doen. En die deed ze altijd met 
plezier; in haar eigen tempo, netjes en 
nauwkeurig. Zij vouwde bijvoorbeeld 
de doosjes waarin geplukte aardbeien, 
frambozen en bessen gedaan werden. 
Zo draaide ze op haar manier zelfstandig 
mee! En ik moet zeggen, van die zelf-
standigheid heeft ze later, bij het groter 
worden, veel gemak gehad! Ja, ik kan 
me nog herinneren dat mijn vader haar 
fietsen geleerd heeft. En maar oefenen 
en nog eens oefenen. Met veel geduld 
heeft ze het mogen leren. Toen ze kon 
fietsen, nam mijn moeder haar mee naar 
de winkels. Op een gegeven moment 
liet ze haar zelfstandig naar bijvoorbeeld 
de slager en de bakker gaan om bood-
schappen te doen. Ze kreeg een porte-
monnee mee, die ze dan kon afgeven in 
de winkel. Toen kon dat allemaal nog. In 
die tijd had nog lang niet iedereen een 
auto, zodat je Ans met een gerust hart 
de weg op liet gaan.“

Creatief
“Onze ouders lieten Ans op een gege-
ven moment ook zelfstandig naar het 
BLO (buitengewoon lager onderwijs) 
gaan. Die school was gevestigd in Goes, 
waar ze dan met de lijnbus naartoe kon 
gaan. Omdat het leeftijdsverschil tussen 
Ans en mij niet zo groot was, trok ik best 
veel met haar op. Zo heb ik ook gepro-
beerd haar te leren lezen. Helaas is dat 
niet gelukt. Ja, haar naam overschrijven, 
dat gaat wel; dat lukt haar wel! En ja…,” 
de heer Slabbekoorn kijkt me ietwat 
aarzelend aan voor hij verdergaat, “het 
klinkt misschien wat raar, maar voetbal-
len deden we ook graag samen. Dat heb 
je met alleen maar broers boven je. Maar 
behalve met voetballen, was ze ook erg 
graag creatief bezig. Zo kleurt ze nog 
graag en is ze erg druk met het inkleu-
ren van kaarten en het versturen ervan. 

Tekst: Inge Pol - ten Hove

J

De heer Slabbekoorn samen met zijn zus Ans. 

“Onze Ans, een echte Zeeuw!”

“Je mô de tekst 

nog opschrieven.” 

Ans bedoelt dan 

dat je de  tekst 

van de preek nog 

moet opschrijven. 

“Ja, onze Ans 

verloochent haar 

Zeeuwse afkomst 

niet!” Glimlachend 

vertelt de heer 

Slabbekoorn 

(63) verder: “We 

zeggen weleens: al 

zou ze de koning 

tegenkomen, 

ze blijft Zeeuws 

praten!”

1818



Ze heeft een verjaardagslijst met 
de namen erop van familieleden, 
vrienden en kennissen. Samen met 
de groepsleiding zorgt ze ervoor 
dat de kaart een week van tevoren 
klaarligt om te versturen. Iedereen 
die op haar lijst staat, kan rekenen 
op een kaart van haar!” Verder is ze 
graag bezig met het borduren van 
kussens.

Het ouderlijk huis uit
Na het verlaten van de BLO 
heeft Ans ongeveer twintig jaar 

het dagverblijf van stichting 
Philadelphia in Goes bezocht. In 
die jaren is haar vader gestorven 
en is haar moeder ouder gewor-
den. “Toen de zorg voor Ans steeds 
zwaarder werd, heeft onze moeder 
te kennen gegeven dat ze graag 
wilde dat Ans op een plaats zou 
komen waar ze zowel voor wonen 
als voor dagbesteding in een voor-
ziening zou komen, die overeen-
kwam met wat ze van huis uit 
gewend was. Het was juist in die tijd 
dat stichting Adullam kwam met 
de plannen om in Alblasserdam te 
starten met een woonvoorziening. 
We hebben hierin duidelijk Gods 
voorzienigheid mogen opmerken. 
Als één van de eerste bewoners ver-
huisde ze naar Alblasserdam. Een 
grote verandering; ze verliet haar 
vertrouwde, Zeeuwse omgeving. 
Het bleek al snel dat Ans in haar 
nieuwe omgeving kon wennen. Er 
werden nieuwe contacten gelegd. 
Als broers waren we dankbaar dat 
onze moeder dit de laatste jaren 
van haar leven nog heeft mogen 
zien. De band met de familie wordt 
onderhouden door onder andere 
het bezoekrooster, dat we elk half-
jaar maken. Eén keer in de drie 
weken blijft ze een weekend over 
bij één van de broers. Zondags gaat 
ze dan ook mee naar de kerk. Uit 
de kerk pakt ze dan haar map en 
zegt: ‘Je mô de tekst nog opschrie-
ven.’ We schrijven dan de tekst op, 
waarover een preek gelezen is. Ans 
is erg gehecht aan vaste dingen. 
Structuur en duidelijkheid geven 
haar rust. We zijn als familie dan 
ook dankbaar dat dit alles binnen 
de begeleiding zoveel aandacht 
krijgt. Bovenal dat er met liefde, 
betrokkenheid en inzet gewerkt 
wordt.”

Laatste wensen
“Ja, ook Ans wordt ouder. En dan 
heb je toch ook wel je zorgen. Na 
het overlijden van onze vader ben 
ik aangesteld als wettelijk verte-
genwoordiger van Ans. En dan 
voel je des temeer de verantwoor-
delijkheid. Als broers hebben we 
onlangs bij elkaar gezeten om het 
formulier ‘Laatste wensen’ in te vul-
len. Daarin staan ook de dingen die 
onze moeder daarover in de laat-
ste weken van haar leven kenbaar 
gemaakt heeft. Dat bepaalt ons 

steeds opnieuw bij het Woord ‘wij 
hebben hier geen blijvende stad’. 
Het is een voorrecht dat dit ook bin-
nen de voorzieningen van stichting 
Adullam steeds aandacht krijgt. 
Dat was uiteindelijk de drijfveer 
van de oprichters van de Stichting: 
het zoeken van het welzijn van de 
zorgvragers voor de tijd én voor de 
eeuwigheid.”

Van het thuisfront… 

Ans is erg gehecht aan vaste dingen.

W“Wij hebben 

hier geen 

blijvende stad”

Adullam Contact   |   19



20



2   Rudolf Ymker (links) en Gerwin Wermink (rechts), 
samen met Maarten Zwankhuizen, de nieuwe lijsttrek-
ker van de SGP, in een speciaal opgezet winkeltje in 
Scherpenzeel!

3   Nog gauw even op 
de foto met Kees van 
der Staaij!

4   Een groepje Beekheimers spelen samen met Kees van der Staaij 
een spelletje rondom de belevenistafel! Het ziet er gezellig uit!

Politiek

1   Karel Strijkert is 
altijd erg druk met de 
politiek! Hij zou graag zelf 
wethouder zijn, maar vindt 
het ook prachtig dat hij zelf zijn stem mag 
uitbrengen. Afgelopen verkiezingen is hij dus 
ook weer naar de stembus geweest. De beel-
den spreken boekdelen!

Tekst: redactie In de lens

2

3

4

1
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In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby. Hobby's

Ik ben Matthijs de Vree en ik vind orgelspelen 
leuk. Tijdens de aangepaste catechisatie en op 
de vereniging mag ik ook orgelspelen en dat 
doe ik graag. Ik speel alles uit het hoofd; ik heb 
geen boeken nodig. Ook tijdens de avondslui-
ting op Schoonsterheim begeleid ik het zingen 
van psalmen. 
Wat ik ook heel graag doe, is het werken op 
kinderboerderij Samenzó. Op maandag en 
dinsdag ruim ik de mest van de pony’s op en 
ik strooi deze mest bij de planten. Soms komt 
er een klas met kinderen op Samenzó en dan 
geef ik hen een rondleiding.

Klussen

Orgelspelen

Op de foto ziet u Martin de 
Jong. Martin is 30 jaar en 
woont op Molenheim. 
Naast Molenheim staat sinds 
kort een prachtige, nieuwe 
knutselschuur. 
Martin is daar erg blij mee en 
in zijn vrije tijd is hij er vaak te 
vinden om te hobbyen en te 
knutselen. 
De groepsleiding kan altijd bij 
hem terecht om spulletjes op 
te laten knappen of te laten 
schilderen. Een oude tuin-
bank, een kistje, een stoel en 
nog veel meer dingen wor-
den ‘s avonds door Martin 
onder handen genomen. Tijdens het klussen is Martin 
zó druk, dat hij zich amper tijd gunt voor pauze. Maar 
een ‘bakje koffie’ gaat er altijd wel in. Dan slurpt hij als 
een stoere werkman snel zijn ‘bakkie’ op, om daarna 
weer verder te gaan.

Martin heeft altijd precies 
in zijn hoofd hoe hij een 
klus wil aanpakken. Hoe 
weet hij dat toch allemaal?! 
U moet weten dat hij uit 
een grote familie komt met 
veel handige broers, die 
graag hun handen uit de 
mouwen steken. Daarop 
vormt Martin geen uitzon-
dering. Martin heeft ook 
een ondernemend karak-
ter: hij heeft grootse plan-
nen met het schuurtje, voor 
de toekomst. Zo struint hij 
graag in folders, op zoek naar 
mooi gereedschap voor in 

de schuur. Gaat Martin altijd klussen? Nee, soms heeft 
hij ook zin om lekker te relaxen, door bijvoorbeeld op 
zijn kamer te luisteren naar een mooie cd. Dit omdat hij, 
zoals hij zelf zegt, “een dagje ouder wordt; ja, ik ben al 
30 hoor!”
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Tekst: Inge Pol - ten Hove

DOEN voor Adullam 2018!

Alle vrijwilligers hartelijk dank voor 
jullie inzet op 9 en 10 maart jl.

Kees van der Staaij verraste Beekheim met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop Johanna Wesselink (bewoner van Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De chau�euse van de SGP-auto gaat voor de kern!
De heer Van der Tang bakt samen met de deelnemers een heerlijke taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de vrijwilligers en deelnemers, een kas gebouwd. De Veldheimers kunnen nu beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met een bewoner van Beekheim voor de inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit! Ook op Maasheim werd �ink (samen)-gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het resultaat: alles ziet er weer als nieuw uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep vrijwilligers actief. Let en Alie van den Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne wandeling! Samen met de vrijwilligers en deelnemers hebben we genoten van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 

met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 

Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 

Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 

chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 

met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 

vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 

beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 

een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 

heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-

gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 

resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 

vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 

wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 

van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 
met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 
Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 
Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 
chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 
met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 
vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 
beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 
een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 
heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-
gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 
resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 
vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 
wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 
van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 
met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 
Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 
Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 
chau�euse van de SGP-auto gaat voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 
met de deelnemers een heerlijke taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 
vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 
beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 
een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 
heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-
gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 
resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 
vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 
wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 
met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 
Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 
Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 
chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 
met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 
vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 
beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 
een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 
heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-
gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 
resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 
vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 
wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 
van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 

met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 

Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 

Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 

chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 

met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 

vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 

beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 

een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 

heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-

gewerkt! Het was geweldig!Op Molenheim werd �ink geklust! Het 

resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 

vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 

wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 

van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop Johanna Wesselink (bewoner van Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De chau�euse van de SGP-auto gaat voor de kern!
De heer Van der Tang bakt samen met de deelnemers een heerlijke taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de vrijwilligers en deelnemers, een kas gebouwd. De Veldheimers kunnen nu beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met een bewoner van Beekheim voor de inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit! Ook op Maasheim werd �ink (samen)-gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het resultaat: alles ziet er weer als nieuw uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep vrijwilligers actief. Let en Alie van den Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne wandeling! Samen met de vrijwilligers en deelnemers hebben we genoten van het mooie weer.
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DOEN VOOR ADULLAM 2018!

Kon u er dit keer niet bij zijn? D.V. volgend jaar 
verwelkomen wij u graag! Noteert u nu alvast D.V. 

vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2019 in uw agenda?!

Kees van der Staaij verraste Beekheim 

met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 

Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 

Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 

chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 

met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 

vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 

beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 

een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 

heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-

gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 

resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 

vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 

wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 

van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 
met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 
Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 
Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 
chau�euse van de SGP-auto gaat voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 
met de deelnemers een heerlijke taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 
vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 
beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 
een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 
heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-
gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 
resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 
vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 
wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 
met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 
Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 
Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 
chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 
met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 
vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 
beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 
een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 
heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-
gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 
resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 
vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 
wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 
van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 

met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 

Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 

Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 

chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 

met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 

vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 

beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 

een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 

heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-

gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 

resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 

vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 

wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 

van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 

met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 

Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 

Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 

chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 

met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 

vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 

beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 

een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 

heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-

gewerkt! Het was geweldig!Op Molenheim werd �ink geklust! Het 

resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 

vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 

wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 

van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop Johanna Wesselink (bewoner van Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De chau�euse van de SGP-auto gaat voor de kern!
De heer Van der Tang bakt samen met de deelnemers een heerlijke taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de vrijwilligers en deelnemers, een kas gebouwd. De Veldheimers kunnen nu beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met een bewoner van Beekheim voor de inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit! Ook op Maasheim werd �ink (samen)-gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het resultaat: alles ziet er weer als nieuw uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep vrijwilligers actief. Let en Alie van den Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne wandeling! Samen met de vrijwilligers en deelnemers hebben we genoten van het mooie weer.

Kees van der Staaij verraste Beekheim 
met zijn bezoek. Fijn dat u er was!

In de keuken van Kroonheim maakt Peetje 
Bleijenberg een heerlijke soep klaar. Die 

ging er wel in, na al dat klussen!

We hoeven niet te vragen waarop 
Johanna Wesselink (bewoner van 

Beekheim) gestemd heeft dit jaar! De 
chau�euse van de SGP-auto gaat 

voor de kern!

De heer Van der Tang bakt samen 
met de deelnemers een heerlijke 

taart! Samen 100!

Op Veldheim werd, samen met de 
vrijwilligers en deelnemers, een kas 

gebouwd. De Veldheimers kunnen nu 
beginnen met kweken!

De heer Zevenbergen zorgt samen met 
een bewoner van Beekheim voor de 

inwendige mens. Het ziet er heerlijk uit!

Op Muiderheim werd genoten van een 
heerlijke lunch! Het ziet er gezellig uit!

Ook op Maasheim werd �ink (samen)-
gewerkt! Het was geweldig!

Op Molenheim werd �ink geklust! Het 
resultaat: alles ziet er weer als nieuw 

uit! Bedankt, mannen!

Ook op Kroonheim is een groep 
vrijwilligers actief. Let en Alie van den 

Brink verzorgen samen de was. 

Na de lunch is het tijd voor een �jne 
wandeling! Samen met de vrijwilligers 

en deelnemers hebben we genoten 
van het mooie weer.
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30 jaar contactdagen ...

Contactdag  2010

Contactdag  2010

Contactdag 2011

Contactdag 2017

Contactdag 2011

Contactdag maart 2006

Contactdag september 2006

Contactdag 2016

Contactdag 2016

Contactdag september 2006

Tekst: Inge Pol - ten Hove
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... en nu (2018) 

3O JAAR CONTACTDAGEN

Afscheid van de heer Evink
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TERUGBLIK CONTACTDAGEN

Bezoekers van het eerste uur! 
Familie Van den Belt uit Rijssen 
weet nog hoe de contactdagen 
begonnen zijn. “Het werd een emo-
tionele middag in Ede. De heer Van 
der Plas voerde het woord en gaf 
aan dat hij met gebalde vuisten 
stond bij de doopbelofte. Hij had 
zelf een kind met een handicap en 
had strijd bij de woorden ‘als zij tot 
hun verstand zullen gekomen zijn’. 
Eenieder die naar hem luisterde, 
voelde zich verbonden en kon zich 
inleven in wat zojuist verteld werd. 
Hieruit volgden zulke ervarings-
verhalen, dat iedereen de nood 
proefde van een identiteitsgebon-
den instelling. Hierin heeft de heer 
De Koning veel mogen beteke-
nen; hij is langs allerlei instellingen 
gegaan om de ouders of verzorgers 
op te roepen zich aan te sluiten 
bij Adullam.” Nadenkend vertelt 

mevrouw Van den Belt verder: “Nu 
staan er prachtige gebouwen van 
Adullam en zijn we door en door 
verwend, maar we voelen dat de 
nood er niet altijd meer is en ook 
daadwerkelijk gevoeld wordt. Dat 
zien we ook terug in de opkomst tij-
dens de contactdagen. Ja, nu heb je 
spontane gesprekjes in de rij voor 
de wc’s, maar anders niet zo snel 
meer. Jammer”, vindt de familie Van 
den Belt. “Alle betrokkenen zouden 

zich verbonden moeten voelen met 
Adullam, en dit ook moeten laten 
zien door middel van hun bezoek 
aan de contactdagen! Laat zien 
dat je bewust gekozen hebt voor 
identiteitsgebonden zorg, hierbij 
onze verantwoordelijkheid nemend 
ten aanzien van wat we beloofd 
hebben bij de doop. Onze dochter 
Martine wordt op de contactdagen 
goed verzorgd door de trouwe vrij-
willigers die daar komen.” Ze kijken 
dankbaar terug op het contact met 
Mien van Ginkel, die deze zorg op 
zich nam. “Ja, met spijt zien wij ook 
de heer Evink gaan, die ook zijn 
trouw heeft laten blijken, ook na 
het overlijden van de heer Van der 
Plas. We hopen dat de contactda-
gen een goede voortzetting mogen 
hebben en we hopen dat het 
samenbindende wat er was, terug 
mag komen!”

“Wij worden er weleens stil van! 
Al die organisatie, vrijwilligers en 
andere betrokkenen die ervoor zor-
gen dat de contactdagen altijd weer 
goed mogen verlopen. Daar is heel 
wat werk aan voorafgegaan; dat 
zie je zo! We willen daarom graag 
alle mensen bedanken die altijd zo 
gastvrij zijn en zo goed voor ons zor-
gen!” Familie De Pee uit Maasdam is 
al jaren een trouwe bezoeker van de 
contactdagen. “Ook al moeten we 
er soms een lange rit voor maken, 
als je dan op je bestemming komt 

en dan alle bekende en onbekende 
gezichten weer ziet, je hartelijk 
verwelkomd wordt met koffie en 
iets lekkers, dan voelen wij ons 
echt ‘onder ons’. We hebben daar 
mensen leren kennen, met wie je 

je zorgen deelde en met wie we nu 
ook contact hebben buiten de con-
tactdagen om. Je hoort op de con-
tactdagen ook mensen met grotere 
zorgen, maar je herkent ook je eigen 
zorgen. Dat is de reden waarom 
wij de contactdagen willen blijven 
bezoeken. Ook de gevoelige wijze 
waarop de heer Evink leidinggaf en 
het openingswoord deed. Fijn dat 
de heer Schalk bereid is het stokje 
over te nemen, zodat de contactda-
gen hun voortgang mogen hebben. 
Onze zoon Marius is er graag bij! Je 
hoopt zó dat hij wat van de middag-
dienst meekrijgt!”

Doopbelofte

“Onder ons”

U bent van harte welkom op de volgende contactdag: D.V. 29 september 2018

28



Adullam Contact   |   29

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





Door de verhalen van twee vriendinnen die 
op Maasheim werkten, werd ik enthousiast 
om daar te gaan informeren. De identi-
teit en doelgroep van Maasheim spraken 
mij erg aan om mijn derdejaarsstage (van 
de sph) bij Adullam te lopen en daarom 
solliciteerde ik. Ik werd uitgenodigd voor 

een gesprek en 
kwam voor het 
eerst in aan-
raking met de 
bewoners en 
begeleiders 
van woongroep 
de Dijkkade. 
Ik werd door 
de organisatie 
enorm geholpen 
bij het zoeken 
naar een kost-
gezin, omdat de 
locatie ver van 
mijn woonplaats 
is. Inmiddels 
loop ik hier acht 
maanden stage 
en daarmee ben 

ik alweer ruim over de helft. Ik leer ontzet-
tend veel, mede door de goede begelei-
ding die ik krijg. Wat ik vooral leuk vind aan 
de woongroep, is dat we met elkaar een 
leven leiden met gewone, alledaagse din-
gen, zoals eten koken, wassen, spelletjes 
doen, enzovoort. Op sommige momen-
ten kunnen deze bezigheden veel stress 
geven voor de bewoners, zodat je creatief 
moet nadenken over oplossingen. Wat is 
er mooier dan dat we aan het eind van een 
dienst kunnen nagenieten van een succes-
ervaring met onze bewoners?

Regina Colijn

Aan het woordTekst: Anne Rebel-Lodder

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Mijn naam is Jan Dijkshoorn, ik ben 68 jaar, woon-
achtig in Den Haag, getrouwd, vader van 4 kinde-
ren en grootvader van 15 kleinkinderen, waarvan 
er één is overleden. Zes jaar geleden kwam ik in de 
VUT. Omdat ik me graag dienstbaar opstel om zo iets 
voor een ander te betekenen, en dus absoluut geen 
leven wilde leiden van zogenaamd enkel genieten en 
nietsdoen (dat noemt men het Zwitserlevengevoel), 
ben ik in februari 2012 bij Bram Prins terechtgeko-
men en heb ik hem gevraagd of er voor mij vrijwilli-
gerswerk bij Adullam was. Dat was snel geregeld en 
sindsdien kom ik elke week een dag in Barneveld op 
het Servicecentrum werken bij de financiële adminis-
tratie. Dat sluit ook het meeste aan op mijn interesses, 
want ik heb in het verleden 
steeds financiële functies 
gehad. Verleden jaar is bij 
Adullam het donateurs-
pakket Procurios (een 
internetsite) in gebruik 
genomen en daar kan ik 
thuis volop aan werken. 
Verder heb ik aan vrijwil-
ligerswerk geen gebrek, 
want men weet je snel te 
vinden. Het wordt soms 
zoveel, dat mijn vrouw wel-
eens sip kijkt. Maar ik kan 
het werken niet laten. Het 
geeft mij veel voldoening. 
Het levensdevies van Calvijn was: ‘Liever verteren dan 
verroesten.’ En ik zou iedereen die wat tijd over heeft, 
willen oproepen om zich als vrijwilliger bij Adullam 
aan te melden. Adullam is een mooie identiteitsgebon-
den organisatie en er heerst een prettig werkklimaat. 
Het is een organisatie waar je nog wat kunt napra-
ten over de preek van ’s zondags! Laten we ook in die 
weg onze gaven ten nutte en ter zaligheid van andere 
lidmaten, in dit geval onze gehandicapte medemens, 
gewillig en met vreugde aanwenden. Want ook van dit 
werk geldt: het is zaliger te geven dan te ontvangen!   

Jan Dijkshoorn
Vrijwilliger op het Servicecentrum te Barneveld Medewerker begeleiding op instelling Maasheim

“Ik kan het 
werken niet laten”

“Creatief 
nadenken over 
oplossingen”
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Tekst: Jacoline Spelt
Voor de jeugd

Hallo jongens en meisjes,

Tatuta, wat gaat daar door de straat?
Kijk het is de brandweer, kijk het is de brandweer,
Tatuta, wat gaat daar door de straat?
Kijk het is de brandweer, die een brandje blussen gaat.

Hoor jij de sirene van de brandweer 
ook weleens? Misschien schrik je er 
wel van, maar het is fijn dat er een 
brandweer is. Ze helpen mensen als 
dat nodig is. Hieronder zie je ook 
een brandweerauto.

De slangen van deze 
brandweerauto zijn helemaal 
door de war geraakt. Hoe 
moet de brandweerman nu 
weer bij zijn auto komen? 
Kleur de slang die hem bij de 

brandweerauto brengt rood. Kleur 
daarna de brandweerauto en de 
brandweerman en stuur de plaat 
vóór 14 juli D.V. op naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Marijke van Dongen 

uit Barneveld (8 jaar)

Mathijs v.d. Streek 

uit Zalk (10 jaar)

Eva Oudendorp 

uit Elspeet (10 jaar)
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Tekst: Maarten Brand - Bron: De Schotse Pimpernel, ds. D.C. Caskie Verhaal

“Kleren aandoen en meekomen!”, 
snauwt de Duitse officier. Mevrouw 
Harrison Dulles vraagt wat ze gedaan 
heeft en waarom ze mee zou moeten. 
Geen antwoord. Meekomen, allebei. 
Ze heeft geen idee wat ze misdaan kan 
hebben.
Ze loopt naar boven om zich aan te 
kleden en gaat naar Billy. Ze trekt hem 
zo warm mogelijke kleren aan en wik-
kelt hem in een deken. Dan doet ze de 
deur open. Buiten staat al een vracht-
wagen klaar. In de lucht fonkelen mil-
joenen sterren. De sneeuw knoerpt 
onder haar voeten.
Even later zit ze met Billy op schoot 
tussen de soldaten. De vrachtwagen 
rijdt weg. Zo te voelen, loopt de weg 
flink omhoog. 

Na een tijd klinkt het bevel om uit te 
stappen. De soldaten waden door de 
sneeuw, achter haar aan, de helling 
op. Niemand helpt haar. Ze wankelt en 
dreigt te vallen. Haar hoofd bonst.
Ze bidt en drukt de jongen tegen zich 
aan. Dan moet ze hem laten zakken en 

loopt hij zelf, naast haar. De deken om 
zich heen. Een scherpe stem roept dat 
ze halt moeten houden. Aan de voet 
van een steile helling staat een hut. 
Zacht begint het te sneeuwen.
De officier trekt zijn pistool en zwaait 
ermee, om te laten merken dat ze 
tegen de hut moeten gaan staan. Ze 
gehoorzaamt. “Rechtop 
staan. En hou die jon-
gen bij je. Stilstaan!” De 
bevelen klinken kil en 
hard. Dan wordt het stil. 
De hele patrouille gaat 
tegenover hen staan. De 
officier loopt nog een 
keer voor zijn mannen 
langs.

Mevrouw Dulles is de 
schoonzus van een 
Amerikaanse diplomaat, 
maar nu voelt ze de ont-
zettende overmacht van deze Duitse 
patrouille.
“Hebt u geen kinderen?”, roept ze. “Ik 
bid u om mijn jongen te sparen. Het is 
een kind. Kunt u dat op uw geweten 
laden?” De officier snauwt: “Kinderen 
heb ik, ja. En wat dan nog?” In zijn 
blik is niet eens haat of vijandschap. 
Hij kijkt haar kalm en ernstig aan. 
Misschien is op zijn gezicht zelfs iets 
van beleefdheid te zien.
“Ga rechtop staan!”, blaft hij opnieuw. 
Ze beseft het al langere tijd: nu de 
geallieerden meer luchtaanvallen 
doen, worden de Duitsers wreder. Ze 
worden hoe langer hoe meer door 
haat gedreven. Meedogenloos. Met 
hun rug tegen de hut staan ze daar, 
weerloos.

Weerloos? De officier draait zich om en 
kijkt naar zijn vuurpeloton. Eén bevel 
en het gruwelijke zal gebeurd zijn. 
Naast haar staat Billy, met de deken 
om zich heen, waar zijn hoofd net 
bovenuit komt. Opeens hoort ze zijn 
heldere stem in de besneeuwde win-
teravond. “Moeder, kijk eens wat een 

schitterende sterren. De Heere slaapt 
niet. Hij ziet ons.” 
De officier verstijft, luistert met aan-
dacht en staat een hele minuut roer-
loos. Dan schreeuwt hij een bevel dat 
door de avond davert. De geweren 
zakken. Weer klinkt een bevel. Dan 
beginnen de mannen weg te lopen bij 
de hut vandaan, de helling af, naar de 
wagen.

Zwijgend kijkt de officier naar 
mevrouw Dulles. “Ja, ik heb kinderen,” 
zegt hij, “ik heb ook kinderen. U bent 
vrij.”
Nooit heeft ze geweten waarom ze 
meegenomen waren. Maar over hun 
vrijlating dacht ze nog vaak na. Zeker 
als ze Gods sterren aan Zijn hemel zag.

Het is januari 1943, ’s avonds, 
in de buurt van Grenoble. 
Mevrouw Harrison Dulles 
is niet gauw bang. Maar als 
ze het harde bonzen op de 
voordeur hoort, denkt ze 
toch gelijk aan haar zoontje, 
die een ernstige longontste-
king heeft. Het is een Duitse 
patrouille, en ze vraagt hen 
streng waarom ze zo’n lawaai 
maken.

Zijn sterren aan Zijn hemel
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Verven doet hij ontzettend 
graag. Hij lacht als het over 
schilderen gaat. “Ik werk hier 
elke dag”, zegt hij vol trots. 
Dan gaat hij naar het DAC 
en schildert wat nodig is. 
Aanwijsborden voor in de tuin. 
Maar ook van die leuke witte 
wegwijzers die je soms bij 
trouwlocaties ziet staan, met 
de namen van het bruidspaar, 
de datum en andere bijzon-
derheden erop. De deelne-
mers van het DAC werken daar 
gezamenlijk aan. De één zaagt, 
Johan verft. Er staat er inmid-
dels al één klaar om opgehaald 
te worden. 

Vrienden
Johan vindt het fijn wonen bij 
Adullam. Hoewel hij niet goed 

onder woorden kan brengen 
wat er zo fijn is, is zijn reactie 
veelbetekenend. Zijn ogen 
lichten op, zijn duim veert 
omhoog alsof hij wil zeg-
gen: top! “Rust”, zegt hij zacht. 
Gerline Pullen (18), leerling-
begeleider op zijn groep, legt 
uit dat de rust binnen Adullam 
Johan goeddoet. 
Johan heeft hier ook fijne 
vrienden. “Hans”, glimlacht hij 
over zijn persoonlijk begelei-
der. En wijzend naar Gerline: 
“Jij bent mijn vriendin.” Gerline 
zegt rustig: “We kunnen goed 
samen, hè Johan.”
Dat Gerline nog op school zit, 
deert hem niet. Hij slaat zijn 
hand voor zijn mond, duikt 
in elkaar alsof hij wil zeggen: 
niet verklappen! Gerline lacht 

Tekst: Anne Rebel-Lodder

“Ik werk hier elke dag. Verven  is mijn kunst.”

 “Verven is mijn kunst”, zegt Johan 
de Kraker (40) met een blij gezicht. 

Sinds anderhalf jaar woont hij op 
Maasheim. Hij heeft er een prachtige 

kamer, die hij sleutelloos - maar 
met een pas - kan openen. Johan is 
gehandicapt geworden als gevolg 

van een ongeval. Terwijl hij naar zijn 
hoofd wijst, zegt hij: “Ik kan niet veel 

onthouden.” Zijn stem is zacht, zijn 
spraak wat moeizaam en hij loopt 

niet helemaal goed. Ooit was hij 
een kerngezonde kerel, die graag 

in de metaaltechniek werkte. Nu hij 
bij Adullam woont, heeft hij andere 

bezigheden. 



erom. Ja, ze doet het goed, vindt hij. 
De duim gaat weer stevig omhoog. 

Uit de Bijbel
Het Bijbelonderwijs vindt Johan 
ook fijn. Elke week wordt een psalm 
aangeleerd. Elke dag is er een 
Bijbelvertelling met uitleg en verwer-
kingsvragen voor degenen die dat 
aankunnen. De deelnemers mogen 
bij de dagsluiting - bij het avondeten 
- ook hun eigen psalm kiezen. Johan 
kiest graag psalm 81:12 en psalm 
68:10. “Geloofd zij God met diepst 
ontzag!”, zegt hij met een sterke 
nadruk op het eerste woord. 
Hij luistert ook graag als er voor-
gelezen wordt uit de Bijbel. 
Welk Bijbelboek is mooi? 
Schouderophalend: “Ik vind alles uit 
de Bijbel mooi. Mijn vader is ouder-
ling”, zegt hij, doelend op dat hij het 
van huis uit heeft meegekregen. Hij 
knikt als Gerline de methode Bijbels 
onderwijs voor Adullam erbij pakt. 
Die vindt hij goed en kan hij begrij-
pen. De methode is gericht op niveau 
één tot en met vier. Johan zit op 
niveau drie, dus hij kan er goed in 
meekomen. 

Schilderen
Johan maakt ook schilderijen. Twee 
hangen er op zijn kamer en hij toont 
ze trots. Boven zijn bed hangen de 
vierkante doeken; de man links, de 
vrouw rechts. Het paar is in Zeeuwse 
klederdracht, want daar komt Johan 
vandaan. De vrouw draagt echte glit-
ters om haar hals en de man heeft 
levensechte knopen. Johan wil er 
graag over vertellen, want deze schil-
derijen zijn wel zijn meesterwerk. 
“Eerst de neus, toen de mond en 
daarna de ogen 
en toen waren de 
gezichten klaar. 
Pas daarna deed 
ik de kleding”, ver-
telt hij. Rood, wit 
en blauw; ja, de 
Nederlandse vlag 
komt ook terug 
op de fleurige 
doeken. 

In de loods
Dit is Johans 
wereld. Zijn kamer, 
de sfeervolle huis-
kamer in Adullam-
kleuren, zijn werk op het DAC. Tot 
voor een poosje terug werkte hij 
in de winkel en de lunchroom die 
Maasheim rijk is. Omdat het werk 
in de loods (het DAC) beter aansluit 
bij Johans capaciteiten, werkt hij nu 
daar. Dat is het mooie aan deze voor-
ziening Maasheim. Er zijn zóveel acti-
viteiten, dat er op elk niveau wel wat 
te doen is. Er is een weitje voor klein-
vee, er is een bakkerij, er is bediening 
nodig in de lunchroom, de winkel 
vraagt personeel. En er is een loods 
waar getimmerd wordt, gezaagd 

en geverfd. Of, zoals vandaag, waar 
ventilatieroosters in elkaar worden 
gezet. Op een tafel in de loods ligt 
een papier waarop allerlei cirkels zijn 
afgebeeld. In elke cirkel moet een 
rooster komen, stickers voor op de 
verpakking en pinnetjes. Zo worden 
complete roosters gemaakt aan deze 
mini-assemblagelijn, geschikt voor 
de verkoop. Maar Johan doet er niet 
aan mee vandaag. Hij zit aan een tafel 
met houten blokken, die geschuurd 
moeten worden. Zodra ze geschuurd 
zijn, mag hij ze wit verven. Eén is 
er al af; hij toont hem in zijn hand-
palm. Het ziet er netjes uit. Het blokje 

belandt met een boog op tafel. “Ja, 
je kunt hem ook gebruiken als dob-
belsteen”, lacht Gerline. “Maar Johan, 
ga jij eerst maar eens koffiedrinken. 
Dan kun je daarna mooi met de blok-
ken verder”, moedigt ze hem aan. De 
man staat gedwee op en doet wat 
hem gevraagd wordt. Zijn vrienden 
zitten al rond de tafel in een ruimte 
die uitkijkt op de groentetuin. ‘Wij 
zijn in de groentetuin’, staat op een 
bord geschilderd. Maar nu even niet. 
Want nu is er koffie. Het is vast Johan 
geweest, die dat bord gemaakt heeft.

G “Geloofd zij 
God met diepst 
ontzag!”, zegt 

Johan met een 
sterke nadruk op 
het eerste woord.
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“Ik werk hier elke dag. Verven  is mijn kunst.”
CLIËNT VERTELT

“Eerst de neus, toen de mond en daarna de ogen en toen waren de 
gezichten klaar. Pas daarna deed ik de kleding”, vertelt Johan.



De bijeenkomst begint bijna. 
Spannend is het wel een 
beetje! Maar het is ook belang-
rijk dat wat op papier staat, 
daadwerkelijk omgezet wordt 
naar de praktijk. Vanuit de 
overheid is het een nieuwe 
verplichting om openheid te 
geven over de stand van zaken 
van het zorgbeleid binnen de 
organisatie. Elk jaar zal daarom 

een nieuw kwaliteitsrapport 
opgesteld worden en gedeeld 
worden met alle betrokkenen. 
Vroeger ging het vooral om 
het tellen, nu veel meer om het 
vertellen. Het kwaliteitsrapport 
geeft ons en u inzicht in waar 
we nu als organisatie staan en 
op welke gebieden we als het 
ware nog een stapje harder 
moeten lopen! 

Tekst: Bart van Kleef

De kwaliteit van zorg binnen   Adullam getoetst!

Anderen een kijkje 
geven in de kwaliteit 

van de zorg die 
jij levert. Gebeurt 

wat op papier staat 
ook in de praktijk? 

Drie externen 
met hun eigen 

expertise bezoeken 
Muiderheim in 

Genemuiden, samen 
met een aantal 

betrokkenen, om de 
kwaliteit van zorg 

binnen Adullam 
te toetsen. Want 

ook Adullam is een 
lerende organisatie. 

Benieuwd hoe wij 
leersituaties in de 

praktijk omzetten? 
Lees dan dit 

artikel…!
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Grootheid
De bijeenkomst wordt geopend 
op dezelfde manier als de dag-
opening op de voorzieningen. 
We maken daarbij gebruik van de 
methode Bijbels onderwijs van 
Adullam. Daardoor beleeft men 
mee hoe binnen Adullam vormge-
geven wordt aan identiteit. Arjan 
van Ommeren, sectormanager, wijst 
ons, na het lezen van Psalm 121, op 

de grootheid van onze Schepper, 
Die de hemel en de aarde gemaakt 
heeft.

De bedoeling
Na de opening vertelt Bart 
van Kleef, manager Kwaliteit & 
Organisatie, wat de bedoeling van 
deze bijeenkomst is. Er zijn twee 
bijeenkomsten. Eén waarbij we 
met de Centrale Cliëntenraad en de 

De kwaliteit van zorg binnen   Adullam getoetst!

KWALITEITSRAPPORT

Advies

De tijd vliegt voorbij. De visita-
toren hebben een goede indruk 
mogen krijgen van wat op de 
locaties meegegeven wordt. “Er 
wordt gewerkt vanuit het hart”, 
was daarbij één van de eer-
ste opmerkingen die gemaakt 
werden. En: “Mooi en waardevol 
dat ook zorgvragers en bege-
leiders zichtbaar betrokken zijn 
bij dit proces!” Vanuit het kwali-
teitsrapport werden een aantal 
verbetermaatregelen genoemd, 
bijvoorbeeld: 

• Probeer de vertrouwens-
persoon meer zichtbaar te 
maken binnen de organisatie, 
waardoor deze ook beter te 
vinden is. 

• Kijk of je een vitaal team kunt 
creëren, waardoor meer aan-
dacht gegeven kan worden 
aan de relatieopbouw tussen 
zorgvrager en begeleider. 

Aanvullend hierop werden vanuit 
de verschillende visies de vol-
gende adviezen uitgebracht:

• Zoek naar mogelijkheden om 
het vrijwilligerskorps meer 
te binden en te boeien. Denk 
hierbij ook aan andere leef-
tijdsgroepen. Spreek waar-
dering uit naar zowel de 
zichtbare als de onzichtbare 
vrijwilliger!

• Benut ouders meer bij 
veranderprocessen.
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E“Er wordt 

gewerkt 

vanuit het 

hart”

Ondernemingsraad in gesprek gingen 
en één waarbij drie externe personen 
uitgenodigd zijn. Deze drie externe 
personen zijn: mevrouw De Vries 
(regiodirecteur van Eleos), de heer 
Vorstelman (directeur bedrijfsvoering 
bij Timon) en de heer Blonk (voorzit-
ter van de centrale directie van het 
Hoornbeeck College). Bart: “Deze drie 
personen zijn speciaal gekozen; ieder 
vanuit zijn eigen ervaring en expertise. 
Vanuit verschillende invalshoeken zul-
len de visitatoren vanmiddag luisteren 
en vragen stellen. Zo kunnen zij vanuit 
hun visie reflecteren op de bedrijfs-
voering, zorgverlening en onderwijs-
ontwikkeling binnen Adullam.”

In dialoog!
Het duurt niet lang of de dialoog is 
in volle gang. Telkens zitten andere 
mensen aan de dialoogtafel en wordt 
een onderwerp besproken. Al snel 
komen de vragen van de visitatoren: 
“Ik zie dat ASBM een waardevol model 
is voor de begeleiding, maar hoe heb-
ben jullie in dit model de identiteit 
gewaarborgd?” De heer Prins vertelt 
dat we vanaf de invoering van ASBM 
veel aandacht hebben gegeven aan 
het identiteitsaspect. “Zo hebben 
we bij de training het boek ‘Op leven 
en dood’ gebruikt, om samen na te 
denken over de identiteitsaspecten. 
We hechten veel waarde aan de toe-
rusting van onze medewerkers. Zij 

moeten het immers overbrengen op 
onze zorgvragers! Daarnaast heb-
ben we een nieuwe methode Bijbels 
onderwijs ontwikkeld, die bestemd is 
voor onze zorgvragers. Een methode 
die aansluit op de verschillende 
niveaus en die begeleiders houvast 
geeft bij het geven van het Bijbelse 
onderwijs.”

Keuzemogelijkheden
Als het gaat over keuzevrijheid, wordt 
daarmee bijvoorbeeld bedoeld: de 
inrichting van je kamer, het werk wat 
je doet, de afspraken in de groep. Een 
leerpunt voor Adullam is dat we alert 

moeten zijn op keuzemogelijkhe-
den bij de doelgroep die zelf moeilijk 
kan aangeven wat hij wil of wat hij 
bedoelt. Je vult namelijk algauw voor 
die persoon in wat jij denkt dat goed 
is. Hierin is belangrijk dat je de zorg-
vrager echt goed leert kennen en dat 
je als ouder(s), vertegenwoordiger(s) 
en begeleiders naar elkaar blijft luis-
teren. Vanuit de Centrale Cliëntenraad 
kwam de suggestie om een levens-
boek te maken. Dat kan meer inzicht 
geven in wat de zorgvrager in 
bepaalde situaties extra nodig heeft. 

Aan de slag?!

Graag zouden we alles in één keer willen doen en het willen afvin-
ken. In de praktijk werkt het echter vaak net even iets anders. Om het 
advies op te volgen, zijn we in het jaar 2018 met de volgende thema’s 
bezig:
• We werken aan aantrekkelijk werkgeverschap door middel van het 

project Gildeleren en een andere manier van arbeidsmarktcommu-
nicatie, waardoor we medewerkers willen trekken en willen probe-
ren medewerkers langer vast te houden.

• We willen investeren in goede relaties, samen met ouders en cliën-
tvertegenwoordigers, waardoor meer naar elkaar geluisterd wordt. 
Hierover wordt onder andere een studiedag georganiseerd voor 
alle medewerkers. 

We hopen u volgend jaar D.V. een terugkoppeling 
te mogen geven op hoe de zaken in de praktijk hun 
uitwerking hebben gehad. 

Lees het gehele kwaliteitsrapport op: 
www.adullamzorg.nl/kwaliteitsrapport
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Steun
   Adullam

Oproep vrijwilligers fondsenwerving

Of u nu een verkoopactie langs de 
deur begint, of in de buurt auto’s 
gaat wassen: kom in actie voor de 
ruim 500 mensen met een (ernstige) 
verstandelijke beperking, die dage-
lijks (intensieve) zorg en begeleiding 
krijgen binnen Adullam! Op welke 
manier zet u zich in voor de zorg en 
begeleiding die gebaseerd is op de 
Bijbel?

Lees op deze pagina’s over de inzet van 
een groepje schoolkinderen, die op 
school een krentenbroodactie gehou-
den hebben. U leest ook over het zelf 
maken van kaarten. Zo komt jong en 
oud in actie voor de medemens met 
een beperking. Wanneer besluit u of jij 
om bij te dragen aan dit goede doel? 
Alle acties, groot of klein, zijn heel 
belangrijk voor ons. Met de opbrengst 
maken we het samen mogelijk dat de 
zorgvragers de zorg ontvangen die ze 
nodig hebben (zie op onze website 
project P026), of u realiseert samen 
een fietslabyrint (zie project P022). We 
vinden het belangrijk dat onze zorgvra-
gers zoveel mogelijk een gewoon leven 
ervaren, passend bij hun mogelijkhe-
den en capaciteiten. We roepen u op 
om hieraan mee te werken!

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Kom in 
actie!

Wij komen graag in contact met een vrijwilliger, die bijvoorbeeld 
één dag in de week vanuit Barneveld wil werken aan de 
donateursadministratie. Lees hier de hele vacature: 
www.adullamzorg.nl/vrijwilliger-donateursadministratie. 
Ook deze vacatures staan nog open: 
www.adullamzorg.nl/vrijwilliger-onlineadverteren en 
www.adullamzorg.nl/vrijwilliger-fondsenwerving. Solliciteer via 
onze website of neem contact op met Jan van Velthuizen.

Zelfgemaakte kaarten
Het is al even geleden: op 7 december 2017 zijn de deelnemers van 
Veldheim verrast door mw. Van de Geer en mw. Vlot uit Leersum. Maar 
liefst € 1.000 werd overhandigd als opbrengst van zelfgemaakte spe-
ciaal-kaarten en diverse verkoopactiviteiten. Hartelijk dank! 

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de opbrengsten 
van het comité in uw regio.
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Deze groep kinderen van de 
Julianaschool te ’s-Graven-
polder heeft op 11 april jl. 
geleerd om heerlijke koekjes 
te bakken op de bakkerij van 

Maasheim. Deze kinderen 
hadden de meeste krenten-
broden verkocht tijdens een 
krentenbroodactie op hun 
school.

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

Steun Adullam

D.V. ZA. 16 JUNI WORDT ZA. 23 JUNI

Comité 's-Gravenpolder; open dag Zorgboerderij 
Landleven in combinatie met verkoping 
Adullam; van 10.00 tot 16.00 uur; Prinsendijk 15, 
Kortgene.

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 op de website www.jamfietstocht.nl.

D.V. ZATERDAG 14 JULI

Comité Rijssen; jaarlijkse fietstocht; starten 
tussen 13.00 en 14.00 uur; vanaf de Oranjekerk, 
Oranjestraat 10, Rijssen. Deelname bedraagt 
€ 4,00 p.p., kinderen tot 12 jaar € 2,50 p.p. Per 
gezin betaalt u maximaal € 15,00. Er zijn twee 
afstanden: 25 km en 35 km.

D.V. DINSDAG 17 JULI

Comité Garderen; verkoping; van 10.00 tot 
15.30 uur; bij de Dorpskerk, Mazenhofstraat 4, 
Garderen.

D.V. DINSDAG 31 JULI

Comité Doornspijk; 27e jaarlijkse fiets- en 
marktdag; fietstocht starten tussen 10.00 
en 13.00 uur vanuit Doornspijk, Nunspeet 
of Elspeet. Dit jaar geen fietsverhuur! 

Verkoopmarkt van 10.00 tot 16.00 uur op 
kerkplein Hervormde dorpskerk, Doornspijk. 

D.V. DINSDAG 7 AUGUSTUS

Comité Ouddorp; fietstocht (30 en 50km); 
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. 

D.V. ZATERDAG 8 SEPTEMBER

Comité Hardinxveld-Giessendam; jaarlijkse 
actiemarkt; van 9.30 tot 15.00 uur; in en 
rond zalencentrum De Parel, Talmastraat 9, 
Hardinxveld-Giessendam. 

Comité Barneveld; jaarlijkse verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; in en rond het Van 
Lodenstein College, Lunterseweg 94, Barneveld. 

D.V. ZATERDAG 15 SEPTEMBER

Comité Ouddorp; najaarsfair; van 9.30 tot 15.00 
uur; in de ring van het dorp Ouddorp.

Comité Betuwe-Oost; jaarlijkse verkoping; van 
10.00 tot 15.30 uur; in de HHG, Overste J.M. 
Kolffstraat 1, Kesteren.

Comité Maartensdijk; grote verkoping; van 
10.00 tot 15.00 uur; bij het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42, Maartensdijk. 

Comité Staphorst; jaarlijkse verkoopdag; van 
10.00 tot 15.30 uur; langs de Kerklaan, Staphorst.

D.V. ZATERDAG 22 SEPTEMBER

Comité Werkendam; jaarlijkse verkoping; 
van 10.00 tot 15.30 uur; bij de Ds. Joh. 
Groenewegenschool, Sportlaan 4, Werkendam.

D.V. ZATERDAG 6 OKTOBER

Comité Bergambacht; verkoping; van 10.00 
tot 14.00 uur; verenigingsgebouw De Schakel, 
Schoolstraat 24, Bergambacht.

D.V. ZATERDAG 13 OKTOBER

Comité Krimpen aan den IJssel; jaarlijkse 
verkoping; van 10.00 tot 16.00 uur; op 
het evenemententerrein bij De Tuyter, 
Nachtegaalstraat, Krimpen aan den IJssel.

D.V. DONDERDAG 25 OKTOBER

Comité Uddel; herfstfair; van 10.00 tot 15.30 uur; 
tijdelijke locatie i.v.m. nieuwbouw:
Paleisweg 214, Ermelo (nabij Kroonheim).

D.V. ZATERDAG 27 OKTOBER

Comité Vriezenveen; psalmzangavond; aanvang 
19.30 uur; in HHG Beth-El, Almeloseweg 41, 
Vriezenveen.

Koekje van eigen deeg
Eindejaarskaarten… nú al?
We willen u graag informeren over een wijziging 
rondom de eindejaarskaarten: voordat we de 
kaarten inkopen en verpakken, worden de comi-
tés, verkooppunten, maar ook de scholen nu 
vooraf gevraagd hoeveel kaarten men wil bestel-
len. Deze werkwijze is dit jaar nieuw en zorgt 
hopelijk voor een beter verloop in de beschik-
baarheid en levering. Er is een mailing uitge-
gaan naar de comités, verkooppunten en enkele 
scholen. Mocht u deze niet ontvangen hebben 
en wel jaarlijks een actie uitvoeren of veel kaar-
ten afnemen, wilt u dan contact opnemen via 
steun@adullamzorg.nl of via T 088 238 55 26. 
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Bewoners van de Zanglijster op 
Kroonheim: “Wij willen Prominent 
uit Nunspeet hartelijk dankzeggen. 
Wat zijn wij ontzettend blij met de 4 
relaxstoelen die jullie ons geschon-
ken hebben. Het gaat om een gift van 
meer dan € 12.000. Hartelijk dank!” 

Relaxte gift

Jong geleerd…

Jonathan Luijk (5 jaar) helpt actief mee tij-
dens de voorbereidingen op de verkoping 
in Rijssen, die op 17 maart jl. heeft plaatsge-
vonden. Goed bezig, Jonathan!
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Giftenverantwoording 1e kwartaal 2018

J A A R D O E L

€ 159.600

J A A R D O E L 

€ 96.900

J A A R D O E L

€ 574.200

J A A R D O E L

€ 334.200
J A A R D O E L 

€ 33.900

K WA R TA A L  1   2018 

€ 34.029

K WA R TA A L  1   2018 

€ 6.699

K WA R TA A L  1   2018 

€ 88.058

K WA R TA A L  1   2018 

€ 23.650
K WA R TA A L  1   2018 

€ 24.955

K WA R TA A L  1   2018 

€ 10.547

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   2017

€  168.088

J A A R D O E L

€  1.198.800
K WA R TA A L  1   2018 

€  187.938
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K WA R TA A L  1   2018 

€ 6.699

Steun Adullam

Regelmatig worden Air 
Miles overgemaakt naar 
Adullam. Afgelopen maart 
zijn bijna 62.000 Air Miles 
omgezet in (tuin)gereed-
schap voor de deelne-
mers van Wilgenheim. Job 
Lakerveld pakt het pakket 
uit dat binnengekomen is: 
“Een doos vol met allerlei 
nieuwe spullen! Die kun-
nen goed gebruikt worden 
voor ons werk!”

Wat een mooi gereedschap! Hoe 
komen jullie daaraan?

Deelnemers van de werkplaats 
geven daar hun reactie op. Het 
gaat om Gerben Adriaanse, Richard 
Rodenburg en Esther Visser. 
“Er werd een pakket bezorgd. Met 
heel veel gereedschap. Dat was 
besteld, want we mochten iets uit-
zoeken.” “Hoe werkt dat dan met die 
punten?” “Dat mensen dan punten 
sparen”, legt één van hen uit. “Die 
punten geven ze dan aan Barneveld, 
aan het Centraal bureau. Daarom 

mochten wij gereedschap 
bestellen voor ons werk op 
Wilgenheim.”

Ze leggen uit waarvoor 
ze het gereedschap gaan 
gebruiken: “Gereedschap 
is natuurlijk nodig voor 
demonteerwerk. Dat 
kun je niet met je han-
den doen. Daar heb je 

schroevendraaiers voor nodig en 
handschoenen. Héél veel schroeven-
draaiers, omdat er veel verschillende 
schroeven zijn.”

Enthousiast vertellen ze dat er meer 
gedaan wordt dan demonteren: “We 
doen niet alleen demonteren, hoor. 
Een andere groep gaat naar de volks-
tuin. Daar kun je niet alles zittend 
doen, met kleine schepjes en harkjes. 
Daarom hebben we van die lange 
schoffels nodig.”

“Of we nog wat willen zeggen tegen 
de mensen die punten gespaard 
hebben? Wij zijn er heel blij mee! Nu 
hebben we allemaal handig gereed-
schap. Allemaal bedankt hoor, voor 
het sparen! 
Dat mogen 
jullie nog 
wel een 
keer doen.”

Dankzij u gerealiseerd: (Tuin)gereedschap voor 
Wilgenheim, aangeschaft via Air Miles. 

Gerealiseerd project
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Exceptioneel Transportspecialist

G. Vlastuin - Transport

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

G. Vlastuin Transport
Barneveldsestraat 11, 3927 CA  Renswoude

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

www.vlastuin.eu
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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 op www.adullamzorg.nl/werken.

Servicecentrum
1.  Adrie van der Zande als financieel adviseur

Muiderheim
2.  Jolanda Vaandering-Heldoorn als huishoudelijk medewerker/kok 
3.  Margriet Beens-Jobse als medewerker woonbegeleiding
4.  Roelien Mussche als teamleider

Kroonheim
5.  Hilda Dorresteijn als leerling medewerker woonbegeleiding
6.  Ilse Beens als medewerker woonbegeleiding

Maasheim
7.  Gerline Pullen als leerling medewerker activiteitenbegeleiding

8.  Gerdine de Pater-Verduijn als medewerker woonbegeleiding
9.  Arianne den Toom als medewerker woonbegeleiding

Beekheim
10.  Ineke Coster-Ligtenberg als medewerker woonbegeleiding
11.  Irma Groeneveld als huishoudelijk medewerker
12.  Jolanda Ter Maaten als medewerker woonbegeleiding 

Molenheim 
13.  Sandra de Vos als zorgassistent i.o.

De Klimboom (Rehobothschool) 
14.  Mathilde Kauffmann als medewerker activiteitenbegeleider i.o.

5

13

6 7

1

8

2

9

4

1211

3

10

14

Tekst: Afdeling Personeelszaken Personeelsregister
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14 februari 2018: Esther Berger 
(Molenheim) en Maarten Snoei

28 maart 2018: Reiny van Maanen 
(De 10 Domeinen) en Bas Kevelam12 april 

2018: Dianne 
Leusink 
(Veldheim) en 
Leendert Blok

12 april 2018: Henriët van den Broek 
(Beekheim) en Peter van de Goor

 Wij zijn getrouwd!

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

25 jaar:
Eduard Nap, 

begeleider 
Maasheim

12,5 jaar:
Janneke 

Courtz-Mulder, 
medewerker 

woonbegeleiding 
Lindenheim

12,5 jaar:
Nienke Koekoek, 

manager instelling 
Muiderheim

Gerben en Richard demonteren 
een systeemkast. Oude onderde-
len worden gerecycled en brengen 
zo ook nog geld op!

Op de Boomhut van 
De Klimboom wordt 

gewerkt over het 
thema ‘de baby’. Kijk 

eens hoe Felix geniet. 
De poppen doet hij 

in bad en hij geeft ze 
de fles!

Jubilarissen binnen Adullam 

Recyclen!

De baby

Alweer een jaar woont Wilco Baars op Maasheim 
en dat vinden ze op de Havenkade heel gezellig! 

Eén van de hobby’s van Wilco is kleuren; deze keer 
wordt het een placemat voor een medebewoner.

Hobby
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Even buurten

Het is Johanna Groenveld (Maasheim) na 
15 jaar weer gelukt om vanuit de rolstoel 
in een auto over te stappen! Geweldig!

De Koraalzangers 
van Horstheim zin-
gen samen al 12,5 
jaar! Dat vonden zij 
een goede reden om bij verrassing af te reizen naar het Centraal bureau, 
om daar hun klanken en zangtalenten ten gehore te brengen!

Op een mooie voorjaarsdag kwam een 
lammetje op Muiderheim. Duidelijk is dat 

Peter (met gele jas) en Anne hiervan genoten!  

Nu wonen op de Kwikstaart Hanna, Arwin (links-
voor) en Geert (rechtsvoor). Voor hen was de eer-
ste keer buiten eten een gezellige succeservaring!

Hanna, Ad, Herman en Corné waren de bewoners van de 
Kwikstaart. Maar de mannen gingen verhuizen. Ten afscheid 
gingen zij uit eten en bowlen!  

Nieuw van start gegaan is groep 
de Adelaar. Dat was heel span-

nend voor Arwin, Tjerk en Riekelt 
(niet op de foto), maar zij kunnen 

het prima met elkaar vinden.

Andrea 
Schumacher van 
DAC Maasheim 
haalt enthousiast 
het plastic afval 
op bij de woon- 
en werkgroepen.

Veranderingen 
op Kroonheim 

JubileumBlije  
Johanna

Plastic
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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

Dependance 
Kinderdagcentrum
Zwolle,  T 088 238 56 55

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 088 238 59 00

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

  Sector Intensieve zorg             Sector Wonen, Leren & Werken

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20
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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 Pol- 
ten Hove, Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Everdien Schalk, 
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)
drs. 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
drs. 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 088 238 59 04 
(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 nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws

Kort Adullam-nieuwsColofon
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De bussen van Adullam worden voorzien van ons logo! De zorgvragers 
en de chauffeurs vinden het gaaf om in deze mooie bussen te rijden. 

Gave bussen

“Best een bijzondere ervaring... de school waarop ik zelf ooit de opleiding 
volgde, weer te mogen bezoeken, maar nu in de rol van trainer. Docenten 
die druk aan het meeschrijven zijn met de stof die je deelt: dat had ik nog 
niet eerder meegemaakt.” Jan van Wincoop vertelt enthousiast over zijn 
eerste training. “Met plezier kijk ik terug op prachtige avonden: samen met 
de docenten naden-
ken over het mooie 
vak ‘werken in de 
gehandicaptenzorg’. 
We stonden stil bij 
diverse zaken die 
de laatste jaren in 
ons vak veranderd 
zijn. Maar ook welke 
randvoorwaarden 
nodig zijn om met 
deze doelgroep te 
werken. En wat we 
van studenten verwachten als ze bij ons komen stagelopen of werken. Drie 
avonden... voorbijgevlogen. Ik ben blij dat er nog een aantal verdiepende 
sessies volgen om af te maken waar we samen aan begonnen zijn: zorgen 
voor kwalitatief goede studenten die met de juiste bagage mogen instro-
men in ons mooie vak! 

Docenten Hoornbeeck College bijgeschoold 
door Adullam, Siloah en De Schutse




