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Inhoud Voorwoord

Verhuizen naar een 
andere woning heeft 
een doel. Je gaat groter 
wonen, je gaat kleiner 
wonen, je gaat dichter-
bij wonen. In dit blad 
twee verhalen van men-
sen die verhuizen. Wim 
Slappendel verhuisde 
van Polderheim naar 
Kroonheim, omdat de 
zorg daar beter bij hem 
past. Familie Verschoor 
verhuisde van Lisse naar 
Voorthuizen voor hun 
zoon Albert, zodat hij nu 
reformatorische zorg op 
De Klimboom kan krij-
gen. Zo kunnen redenen 
om te verhuizen verschil-
len. Het belangrijkste is: 
gaan we in de weg van 
de Heere?

Aan het eind van ons leven 
wacht ons allen ‘een grote 
verhuizing’. Zijn we daarop 
toebereid?

A. Prins
Raad van Bestuur
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Verhuizen

Afscheid ds. Heemskerk

Bart Wiggemansen, 
Petra van Zanten, 
Matthijs Nieuwkoop 
en Aline de Wit
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Geliefde lezer(es), neemt u even de tijd voor deze meditatie. U 
zegt wellicht: ik heb geen tijd. Ja, dat is het nu net! We hebben 
geen tijd in het licht van de eeuwigheid, ten bate van onze 
onsterfelijke ziel. En toch zal het in de tijd moeten plaatsvin-
den, zal het goed met ons zijn op reis door de tijd. Er komt een 
tijd in het leven van Gods volk, wanneer ze met de woorden 
van David instemmen. Dat de HEERE Zijn macht betone en 
doet blijken hetgeen Hij beloofd heeft. En dat 
tegenover hun wederpartijders, die Gods gebo-
den verbreken, verwerpen en ze voor waar-
deloos houden. Dat vinden we telkens terug 
in deze Psalm; in elke tweeëntwintig delen 
waaruit ze bestaat. Het is het ABC des geloofs 
of der godzaligheid. Elk vers bevat in zich een 
lof van Gods Woord vanwege de uitnemende 
hoedanigheid van dat Woord, een betuiging 
van ongeveinsde liefde tot dat Woord, of een 
gebed om genade om zich naar dat Woord 
te schikken. Telkens een ander woord gebrui-
kend voor Gods wet: Zijn inzettingen, beve-
len, getuigenissen, geboden, beloften, wegen, 
gerichten, Naam, gerechtigheid, waarheid… 
Uitgezonderd het 122e vers, waar hij op zijn 
Borg mocht zien, Die alle hovaardij en hovaar-
digen, die hem onderdrukten, hem ten goede, 
voor zijn aangezicht verdrijven zou. Dat is niet 
eens mensen werk. Dat is Gods werk, ‘door 
’s HEEREN hand alleen geschied; het is een wonder in onze 
ogen; wij zien het, maar doorgronden het niet’. Dat ogenblikje 
in de tijd kan David, en ieder van Gods kinderen, nooit klein 
krijgen. ‘Geen leed zal het ooit uit hun geheugen wissen.’ Dat 
uurtje der minne, die tijd des welbehagens, door de grootheid 
Zijner goedertierenheid en door de getrouwheid Zijns heils.
Dat offer van die Borg was ‘de HEERE veel aangenamer dan 
een os of een gehoornde var, die de klauwen verdeelt. De 
zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden; 
en gij die God zoekt, ulieder hart zal leven.’ Dat is toch een 
zoete tijd; wanneer God het met ons eens wordt in Zijn Zoon. 
Wanneer de ziel uitgewerkt, uitgebeden en leeg geweend 
is. Wanneer God ‘Zijn toorn behoudt aan Zijn vijanden’. Dan 
moet satan veldvluchtig wijken; dan stilt die vervloekende 
wet; dan is de Rechter volkomen tevreden en ziet in gerech-
tigheid van den hemel neer; dan daalt de vrede in het hart 

door de verzoenende kracht Zijner liefde. Dan ‘ontmoeten de 
goedertierenheid en waarheid elkander, de gerechtigheid 
en vrede kussen elkander. Dan spruit de trouw uit de aarde 
blij omhoog’; in de getrouwheid van Hem, Die verhoogd 
en verheven, ja zeer hoog geworden is; in de gehoorzaam-
heid tot het Evangelie, dat dan uit Zijn mond gehoord wordt. 
“Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbeha-

gen heb; hoort Hem.” Dan ‘zal de HEERE ons het 
goede geven, en het land zal zijn vrucht geven. 
Dan zal de gerechtigheid voor Zijn aangezicht 
heengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner 
voetstappen.’
Geliefde vriend en vriendin, kent u iets van die 
gangen? Die ‘gangen, zo vol roem en eer, die Hij 
aan Zijn volk doet blijken’. Waar al de kinderen 
Gods iets van leren, naar de mate des geloofs en 
in de weg die de Heere met hen wil wandelen. Dat 
doet ‘Gods geboden liefhebben, meer dan goud, 
ja, meer dan het fijnste goud. En daarom houden 
zij al Zijne bevelen voor recht en haten alle valse 
pad.’ Zulk een volk wil oprecht en eerlijk behan-
deld worden. Dat werk in hen, door Gods Geest 
gewerkt, laat zich niet met een kluitje in het riet 
sturen. Nee, die zoeken alleen rust in Hem; die 
smeken om die verzoenende God in Christus. Die 
door die Geest, door de wet tot de Vervuller der 
wet zijn getuchtigd, die krijgen Gods wet terug 

in een ‘liefdedienst, die hen nimmer zal verdrietig doen zijn’. 
Wel de onmogelijkheid om ze volkomen te vervullen. Daarom 
blijft steeds de bede in het hart: “Och, of wij Uw geboôn vol-
brachten! Genâ, o hoogste Majesteit!” Die hebben nu overal 
God in nodig.
Besteed dan uw tijd nuttig; verbeuzel uw genadetijd niet. “De 
toekomst des Heeren genaakt.” “Hij komt met de wolken, en 
alle oog zal Hem zien.” ‘Nu is het nog de welaangename tijd, 
nu is het de dag der zaligheid.’ ‘Heden dan, zo gij Zijn stem 
hoort of leest, verhardt u niet, maar laat u leiden.’ “Werkt uws 
zelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God Die in u 
werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.” 
En die geen vreemdeling is van die ‘Naam, welke boven allen 
naam is’, buig steeds uw knieën voor ‘Hem, Die God uitermate 
verhoogd heeft’ en belijd met uw mond en hart ‘dat Jezus 
Christus de Heere is, tot heerlijkheid des Vaders’.

Overdenking

Psalm 119:126

Geen tijd…

Ds. R. Bakker, Kinderdijk

Het is tijd 

voor den 

HEERE dat 

Hij werke, 

want zij 

hebben 

Uw wet 

verbroken. 

Psalm 119:126
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Dwang in de zorg: er zijn meters 
boeken over geschreven. Soms lijkt 
het nodig, andere keren blijkt van 
niet. Wat is de visie van Adullam 
hierop en wat gebeurt er in de 
praktijk? Niet onbelangrijk én actu-
eel. Per 1 januari 2020 D.V. gaat de 
nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) 
namelijk in. Deze wet regelt onder 
andere de rechten van mensen 
met een verstandelijke beper-
king die onvrijwillige zorg krijgen. 
Woonbegeleider Johan Riezebos 
(38) en bewoner Marry Huisman 
(56) van De 10 Domeinen in Uddel 
kunnen erover meepraten. Rustig 
legt Johan uit: “Als wij, als begelei-
ders, iets doen wat een bewoner 
niet wil, is dat een vrijheidsbe-
perking. Bijvoorbeeld als we een 
bewoner vasthouden tegen zijn wil 
in of als we bijvoorbeeld de kamer-
deur op slot doen. Per bewoner is 

vastgelegd wat wij als begeleiders 
mogen doen en op dit moment 
hebben de meeste bewoners geen 
vrijheidsbeperkingen. Vertel eens, 
Marry, gebeurt het weleens dat 
we bij jou iets doen wat je niet fijn 
vindt?” Marry schudt haar hoofd: “Ik 
mag niet schreeuwen op de gang. 
Heel hard doe ik dat. Dat vinden jul-
lie niet leuk; dan moet ik terug naar 
de kamer”, somt ze op. Johan knikt: 
“Ja, want je schreeuwt dan ieder-
een wakker, hè?” Hij glimlacht naar 
Marry. Dan: “Marry is een goed voor-
beeld wat dat betreft. Enkele jaren 
geleden pakten we haar dan nog 
met twee mensen vast en brach-
ten we haar naar haar kamer. Maar 
sinds de invoering van het nieuwe 
begeleidingsmodel [ASBM, red.] 
zoeken we juist de achterliggende 
reden van het gedrag. Wat bleek? 
Marry gaat schreeuwen als ze zich 

bang of alleen voelt; ze wil helemaal 
niet dwarsliggen. Ze gaat de gang 
op ’s nachts en schreeuwt omdat 
ze nabijheid zoekt. Ja, toch, Marry? 
Als je schreeuwt, vraag je je af waar 
iedereen is, toch? Daarom hebben 
we nu een apparaatje op je deur dat 
ons vertelt dat je je kamer uitgaat 
en op zoek bent naar iemand.” Marry 
knikt hard: “Mama gestorven, papa 
gestorven, zus gestorven”, zegt ze. 
Johan legt uit: “Marry zegt eigenlijk 
dat ze zich daarom vaak eenzaam 
voelt.” Toch is Marry niet helemaal 
alleen op haar kamer. Haar twee 
poezen liggen op de bank en op 
het bed. Apetrots is ze op Micky en 
Moortje. Johan glimlacht: “Marry 
is heel zorgzaam, hè? Ze hebben 
het goed bij jou. En ze zorgen er 
ook voor dat je niet alleen bent.” 
Marry straalt. Johan vervolgt: “Ook 
dat heeft te maken met vrijheid. 

Het apparaatje aan Marry’s deur is haast 
onzichtbaar, maar heeft wel degelijk een functie. 

Begeleider Johan Riezebos: “Als Marry ’s nachts 
de gang op gaat, krijgen wij een signaal door. We 
weten dan dat Marry contact en nabijheid zoekt, 

toch, Marry?” Marry kijkt recht voor zich uit en 
knikt even. “Mag niet schreeuwen”, voegt ze eraan 

toe. Johan lacht: “Nee, dat mag niet. Een aantal 
jaren geleden pakten we je dan vast en brachten 
we je naar je kamer, weet je nog?” Dat is verleden 

tijd. Gelukkig maar, wat Johan betreft, want 
vrijheidsbeperkingen zijn vaak niet nodig. Waarom 

niet en wat is dan het alternatief? Een impressie. 

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom   Foto’s: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

“Iemand dwingen, vasthouden of opsluiten lost vaak niets op”

Vrijheidsbeperkingen binnen Adullam 
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Wilt u het volledige 
Adullam contact lezen? 

Meld u dan nu aan 
als donateur!

http://www.adullamzorg.nl/steun-adullam/steun-door-particulieren/word-donateur

