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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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 “Verhalen van cliënten zelf maken indruk”

Tien jaar geleden hadden hier nooit 
huisdieren binnen mogen komen, 
maar als je ziet dat een bewoner er 
zo’n behoefte aan heeft en er zo blij 
van wordt, is dat heel wat waard. Zo 
bezien moet je de vrijheid dus niet 
alleen niet beperken, maar bewoners 
ook de vrijheid geven - voor zover 

dat mogelijk is - om zelf kéuzes te 
maken.” 

Geen koffiekopjes door de lucht
Johan vindt het verrassend om te 
zien hoe de omslag in denken - en 
de talloze ‘afbouwende’ stapjes die 
daar per bewoner bij hoorden - effect 

heeft. “Het leek natuurlijk lekker vei-
lig om een bewoner die vervelend 
gedrag vertoonde op te sluiten op 
de kamer. Kon hij of zij even uitra-
zen. Maar wat doe je dan eigenlijk? 
Je laat diegene aan zijn lot over en 
vertrekt! En dat terwijl diegene eigen-
lijk aangeeft je nodig te hebben. 

Mr. dr. Brenda Frederiks promoveerde in 2004 
met een proefschrift dat deze titel meekreeg: ‘De 
rechtspositie van mensen met een verstandelijke 
beperking: van beperking naar ontplooiing’. Al 
vanaf 1998 loopt het onderzoek door, dat ze doet 
rondom vrijheidsbeperkende middelen. Wat is 
haar visie hierop en wat kunnen medewerkers van 
Adullam daarmee? 

U promoveerde op vrijheidsbeperkingen 
in de verstandelijke gehandicapten-
zorg. Wat is u het meest bijgebleven 
uit het onderzoek? 
“Verhalen van cliënten blijven het 
meest bij. Bijvoorbeeld van de cli-
ent die een tekening maakte in mijn 
proefschrift. Hij liet daarmee zien hoe 
hij zich voelde als hij in een afzonde-
ringsruimte werd gezet. Maar bijvoor-
beeld ook de gesprekken met jongeren met 
een lichte verstandelijke beperking, die aangaven 
dat er te weinig naar henzelf geluisterd wordt. Dat 
soort verhalen maken indruk.” 

Wat is uw persoonlijke visie op vrijheidsbeperkende 
middelen in de gehandicaptenzorg? 
“Ik vind zelf dat er nog heel veel kan worden voor-
komen. Zeker als je zorgvuldig naar de criteria kijkt 
waaraan ze moeten voldoen (subsidiariteit, proportio-
naliteit en doelmatigheid). Lang niet alle vormen zijn 
echt noodzakelijk. Als daarentegen wel alles is gepro-
beerd, en voldaan is aan de eerdergenoemde criteria, 

dan kunnen er situaties zijn waarin het wellicht kortdu-
rend aan de orde kan zijn. Maar, dan wel in nauw over-
leg met de cliënt en diens familie.”

Wat is uw rol geweest binnen Adullam en de verande-
ringen die met betrekking tot dit onderwerp worden 
doorgevoerd in de organisatie?
“Vorig jaar mocht ik de beleidsdocumenten meelezen 

en van commentaar voorzien. Dit gold ook voor 
een zeer ingewikkeld stappenplan, dat aan-

gepast is om het eenvoudiger te maken 
voor de mensen op de werkvloer.” 

Wat zijn de mooie kanten die de Wet 
zorg en dwang met zich meebrengt?
“Het is mooi dat multidisciplinair 

handelen centraal komt te staan en er 
onder andere termijnen gesteld gaan 

worden aan het gebruik van dwangbehan-
delingen. Dat ontbreekt nu in de wet.”

Welk advies zou u aan medewerkers van Adullam 
willen geven met betrekking tot dit onderwerp en de 
invoering van de nieuwe wet?
“Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijk-
heden en begin tijdig met de invoering van deze wet 
en betrek daarbij ook de cliënten en hun familiele-
den. Verdiep je ook tijdig in de begrippen uit de wet. 
Het gevaar is dat een organisatie blijft hangen in het 
beleidsplan en de visie op onvrijwillige zorg, maar veel 
belangrijker is de vraag: ‘Hoe gaan we het nu in de 
praktijk zorgvuldig(er) doen?’”

VRIJHEIDSBEPERKINGEN 
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Dwingen, opsluiten of vasthouden lost 
niets op. Juist door nabijheid te bieden en 
niet weg te gaan, voorkom je eenzaam-
heid, nóg meer agressie of paniek. Het is 
prachtig om te zien wat er gebeurt als je 
je niet meer alleen laat regeren door angst 
en controle. Waren we eerder bang dat 
bewoners elkaar wat zouden aandoen en 
organiseerden we daarom geen koffiemo-
ment samen, nu zie je dat juist door zo’n 
gezamenlijk moment de sociale interactie 
toeneemt.” Hij is even stil, dan lachend: “En 
dan blijkt dat er helemaal geen koffiekop-
jes door de lucht vliegen, maar het heel 
goed gaat en de interessegebieden ver-
groot worden. En soms verloopt het ook 
minder vlekkeloos. Dat gebeurt, maar… 
dan zijn we erbij en komt het aan op goed 
begeleiden. En sommige dingen lossen 
ook dan zichzelf weer op.” Hij kijkt lachend 
naar Marry: “Weet je nog dat jij een keer 
een begeleider sloeg?” Marry: “Ja! En toen 
zei die: ‘Oh, zat er een vlieg?’” Ze kijkt 
Johan ondeugend aan. En dan lachen ze.

Marco Pouwen (46) houdt zich na-
mens Adullam specifiek bezig met 
het thema vrijheidsbeperkingen. 
Wat is zijn visie hierop en welke 
vrijheidsbeperkingen worden bin-
nen Adullam ingezet? 

Welke vrijheidsbeperkingen worden 
gebruikt binnen Adullam? 
“Fixatie en soms afzondering komen 
binnen Adullam voor. Bij fixatie moet 
je denken aan het vasthouden van 
zorgvragers, bij de polsen, die zichzelf 
of een ander willen verwonden. Bij 
afzondering moet je denken aan het 
fysiek afzonderen van een zorgvrager 
om tot rust te komen. Soms vindt ook 
gedwongen toediening van vocht, 

voedsel of medicatie plaats, als de 
gezondheid van een zorgvrager er 
ernstig onder zou leiden als de zorg-
vrager deze niet zou innemen.” Marco 
vervolgt: “Dit zijn eigenlijk alle ern-
stige vormen van vrijheidsbeperkin-
gen, die niet zomaar ingezet mogen 
worden. Zo moet het doel van het 
inzetten hiervan altijd het voorkómen 
van ernstig gevaar zijn en mag nooit 
een zwaarder middel worden ingezet 
dan strikt noodzakelijk is. Verder 
moet een deskundige 
(een Bopz-arts) zijn 
toestemming hier-
voor hebben gege-
ven en moet de inzet 
beschreven worden 

in het Ondersteuningsplan en regel-
matig geëvalueerd worden. En als 
deze vrijheidsbeperkingen onder 
dwang worden ingezet, moet dat 
worden gemeld bij de inspectie. 
Daarnaast vinden vrijheidsbeperkin-
gen plaats die buiten de Wet Bopz 
vallen, maar die wel een vrijheidsbe-
perking zijn. Denk aan keukendeu-
ren op slot, cameratoezicht bij een 
zorgvrager in verband met epilep-
sie, de slaapkamerdeur op slot om te 

voorkomen dat een zorgvrager 
’s nachts gaat dwalen, slapen 

in een bedbox en derge-
lijke. Adullam vindt dat we 
hier bewust mee moeten 
omgaan en dat we daarom 

Klaasje Boessenkool (23) 
werkt als woonbegeleider 
op De 10 Domeinen. Ze 
vertelt over de inzet 
van vrijheidsbe-
perkende midde-
len. “Het zit niet 
altijd in angst en 
agressie; beper-
kingen kunnen 
ook gaan over da-
gelijkse dingen waarin 
zorgvragers ‘beperkt’ werden. 
Zo mogen onze bewoners nu 
vrij kiezen wat ze willen eten 
in plaats van dat wij dat voor 
hen bedenken.” 

Volgens Klaasje Boessenkool 
speelt het denken vanuit angst 
een grote rol bij het inzetten 

van vrijheidsbeperkende mid-
delen. “Vooral als een zorgvra-

ger agressief is, heeft dat 
veel impact op je. Dan 

werd vaak gekozen 
voor het beperken 
van de bewegings-
vrijheid”, licht ze 
toe. “In onze groep 

zijn veel beperkin-
gen afgebouwd; dat 

is fijn en positief. Ik denk 
dat zorgvragers door middel 
van goede begeleiding meer 
vrijheid aankunnen dan ze eer-
der hadden. Het is belangrijk 
dat ze een basisveiligheid en 
vertrouwen hebben. Als dat er 
is, kunnen ze zich meer ont-
wikkelen.” Zelf heeft ze wel-
eens angst ervaren toen een 

“Het is niet altíjd in het belang van een 
zorgvrager om een beperking niet toe te passen”
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altijd alles moeten vastleggen in het 
elektronisch cliëntendossier.”

Welke afwegingen worden gemaakt 
bij de inzet van vrijheidsbeperkingen?
“Brenda noemde het al kort: een 
vrijheidsbeperking moet een gevaar 
voorkomen, moet doelgericht zijn 
(geschikt om datgene te bereiken wat 
je beoogt) en je moet altijd de minst 
ingrijpende maatregel inzetten.”

Wat gaat er veranderen binnen 
Adullam door de nieuwe Wet zorg en 
dwang?
“In de eerste plaats is er een visiever-
schil. De nu geldende Wet Bopz gaat 
uit van ‘ja, mits’. Je mag het toepas-
sen, mits ‘dit en dit’ is geregeld. De 
nieuwe Wet zorg en dwang gaat uit 
van ‘nee, tenzij’. Dus in principe mag 
je het niet toepassen, tenzij ‘hier- en 
hieraan’ is voldaan…

Verder is het aantal vrijheidsbeper-
kingen dat de nieuwe wet beschrijft 
ook veelomvattender dan de nu gel-
dende wet. Nieuw zijn bijvoorbeeld 
het inzetten van gedragsmedicatie 
om zorgvragers tot rust te brengen en 
beperkingen om het leven zelf in te 
richten. Verder schrijft de nieuwe wet 
bijvoorbeeld een stappenplan voor, 
dat gevolgd moet worden. Onder 
andere met de inzet van externe des-
kundigen als blijvend sprake is van 
het gebruik van een vrijheidsbeper-
king. Altijd moet worden nagegaan 
of er alternatieven zijn. Verder moet 
een organisatie eens per halfjaar alle 
vrijheidsbeperkingen op een rij zet-
ten en deze analyseren. Die analyse 
moet dan gedeeld worden met de 
inspectie. Tot slot is van belang dat 
de nieuwe wet geldt voor álle loca-
ties van Adullam, terwijl de Wet Bopz 
alleen de instellingen betrof.”

Wat betekent de invoering van deze 
wet voor zorgvragers van Adullam? 
“Zorgvragers zullen merken dat din-
gen die vroeger nog min of meer 
vanzelfsprekend waren (bijvoorbeeld 
de keuken op slot), dit niet meer zijn 
of worden. Ze zullen meer vrijheid 
gaan ervaren en meer regie over het 
eigen leven. Wel blijft van belang 
dat we altijd de behoeften van de 
zorgvragers in beeld houden. Het 
is niet altíjd in het belang van een 
zorgvrager om een vrijheidsbeper-
king niet toe te passen. We stellen 
als organisatie wel, dat hoe meer 
wordt aangesloten bij de behoef-
ten van de zorgvrager, en hoe meer 
wordt aangesloten bij het ervaren 
van het gewone leven, hoe kleiner 
de noodzaak zal worden om vrij-
heidsbeperkende maatregelen als 
beheersinstrumenten in te zetten.”

bewoner agressief werd. “Als een 
bewoner te dicht bij je komt staan of 
zich heel specifiek in zijn agressie op 
jou richt, doet dat wat met je lichaam. 
Als professional probeer je neutraal 
te begeleiden, maar je voelt lichame-
lijk de spanning en adrenaline die je 
op dat moment krijgt.” Wat doet ze op 
zo’n moment? Klaasje: “Als de situ-
atie voorbij is, trek ik me bijvoorbeeld 
terug op kantoor. Het is belangrijk 
dat je de spanning kunt reguleren 
en weer ‘opnieuw’ kunt starten. Als ik 
gespannen ben, kan ik er niet zijn voor 
de bewoners. Die voelen dat haarfijn 
aan en zouden hun vertrouwen in mij 
daardoor kwijt kunnen raken.” Binnen 
het team wordt goed met dergelijke 
situaties omgegaan, vindt Klaasje. “We 

spreken elkaar als collega’s regelmatig 
tijdens de dienst en als er behoefte is 
aan een gesprek of een luisterend oor, 
dan zijn we er voor elkaar. Praten lucht 
vaak al op en maakt dat je een situatie 
kunt verwerken.” 

Vrijheid geven
Toch wil Klaasje niet alleen focussen 
op de inzet van vrijheidsbeperkende 
middelen die voortkomen uit angst 
en agressie. “Het beperken van vrij-
heid zit uiteraard ook in kleine dingen. 
Zo moesten bewoners een paar jaar 
geleden altijd om elf uur ’s avonds 
binnen zijn. Nu is er bij uitzondering 
een ‘feestdruppel’ die ingezet kan 
worden. Dat geeft een bewoner de 
vrijheid om later thuis te komen van 

een verjaardag of andere activiteit. 
Een ander voorbeeld is dat bewoners 
meer en meer betrokken worden bij 
de dagelijkse maaltijden. Ze mogen 
nu vrij kiezen wat ze willen eten en 
bestellen samen met de begeleiding 
de boodschappen.”
Ook voor hun verjaardag mogen ze 
voor een bepaald bedrag het menu 
samenstellen. Jaren geleden was 
alles veel meer vastgesteld en was de 
keuze beperkt. Positieve ontwikke-
lingen, vindt Klaasje. “Er wordt meer 
gekeken naar de wens van zorgvra-
gers en samen zoeken we naar moge-
lijkheden en alternatieven. Ik denk 
zeker dat bewoners hierdoor meer 
vrijheid ervaren en zich beter kunnen 
ontwikkelen.”

“Door goede begeleiding kunnen bewoners meer vrijheid aan” 

VRIJHEIDSBEPERKINGEN 
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AVG en Adullam 
De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), die 
sinds 25 mei jongstleden geldt, is 
de afgelopen tijd veelvuldig in het 
nieuws geweest. Het doel van de AVG 
is om personen te beschermen en 
duidelijke richtlijnen te scheppen voor 
organisaties die persoonlijke gege-
vens verwerken. De AVG waarborgt 
dat persoonlijke gegevens zorgvuldig 
verwerkt worden, niet misbruikt wor-
den en niet langer bewaard worden 
dan nodig is.
Privacy als grondrecht houdt in: het 
recht op het eerbiedigen van de per-
soonlijke levenssfeer. Een belang-
rijk grondrecht, waarmee zorgvuldig 
omgegaan moet worden. De AVG is 
een wet die zorgt dat er regels zijn 
rondom het vastleggen en verstrek-
ken van persoonsgegevens. Het recht 
op privacy hebben alle mensen. Dus 
onze bewoners, deelnemers en logés 
net zo goed als wijzelf! 

Voor de mensen die bij Adullam wer-
ken is het dan ook van belang zich 
er goed van bewust te zijn wat we 
doen met privacy. Dat betekent dat 
erop wordt gelet of iemand bijvoor-
beeld niet in het bijzijn van iedereen 
wordt verzorgd, maar ook hoe je over 
iemand praat, of aan wie je gegevens 
van iemand doorgeeft. Vaak helpt 

het om jezelf de vraag te stellen: ‘Hoe 
zou ik het vinden als ik die persoon 
was?’ Eén van de beschermingsmaat-
regelen binnen Adullam is dat wij op 
digitale wijze de toegang tot de dos-
siers zó hebben georganiseerd, dat 
de gegevens alleen beschikbaar zijn 
voor medewerkers die deze gegevens 
daadwerkelijk nodig hebben. Adullam 
heeft Everdien Schalk als Functionaris 
Gegevensbescherming aangesteld. 
Zij zal de komende tijd, samen met 
leidinggevenden, werken aan bewust-
wording en aandacht geven aan de 
wijze waarop Adullam gegevens 
verwerkt.

Waardengericht toezichthouden
Onlangs hadden de Raden van 
Toezicht van De Schutse en Adullam, 
met de bestuurders, een gezamen-
lijke bijeenkomst rond het thema 
‘Waardengericht toezichthouden’. 
De heer drs. T. Schraven heeft een 
lezing gehouden. Daarin kwam aan 
de orde het belang van het toezicht-
houden vanuit waarden. De Schutse 
en Adullam zijn bij uitstek organi-
saties die vanuit waarden willen 
werken: de waarden van Schrift 
en belijdenis. Waarden, die de 
grondslag vormen voor de zorg 
binnen de organisaties, maar 
ook voor het toezichthouden. 
De heer Schraven gaf aan dat 
het Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel 
(ASBM) ook duidelijk 
een waardengerichte 
zorgvisie is. Bijvoorbeeld 
de waarde van het wer-
ken vanuit de behoefte 

van de cliënt, maar ook de onvoor-
waardelijke ondersteuningsrelatie die 
geboden wordt. De heer Schraven 
benadrukte het belang van verbin-
ding te maken tussen deze waarden 
en de wijze van invulling geven aan 
het toezichthouden. We hopen als 
organisaties onze winst te doen met 
deze lezing!

Afscheid ds. D. Heemskerk
In de meivergadering heeft ds. 
Heemskerk afscheid genomen van 
de Raad van Toezicht van Adullam. 
Gedurende 32 jaar was hij bestuur-
lijk bij Adullam betrokken. Hij gaf 
invulling aan de portefeuille Cliënt 
en identiteit. Vanuit zijn persoonlijke 
omstandigheden en het predikant-
zijn stond hij voor het belang van 
identiteitsgebonden zorg of, zoals 
hij het zelf wel aangaf: “Het gaat om 

identiteit en kwaliteit.” We zijn 
ds. Heemskerk dankbaar 
voor de inzet die hij heeft 
getoond en de principiële 
wijze waarop hij hieraan 
invulling heeft gegeven.

‘Hoe zou ik het 

vinden als ik die 

persoon was?’

ASBM, een 

waardengerichte 

zorgvisie

Grondslag en grondrecht

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel
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Op 13 november 1618 hield de Dordtse Synode haar 
eerste zitting. Dat is binnenkort 400 jaar geleden. De 
afgevaardigden uit allerlei landen vergaderden 180 
keer. Belangwekkende onderwerpen tot nut van de 
kerk kwamen ter tafel. De Statenvertaling met haar 
kanttekeningen, een document van onschatbare 
waarde, kwam tot stand. De afgevaardigden 
namen ook stelling tegen de Arminianen. Aan de 
verdediging van de zuivere leer danken wij de 
Dordtse Leerregels. Ze staan ook in de grondslag van 
Adullam. De geloofsleer achtten zij van wezenlijke 
waarde voor de kerk. 

Tijdens de Synode stelden de afgevaardigden vast 
dat predikanten, maar ook schoolmeesters de Drie 
Formulieren van Enigheid moesten onderschrijven. Zij 
doelden daarbij op de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
van Guido de Brès, de Heidelbergse Catechismus van 
Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus én op de Dordtse 
Leerregels, die ter vergadering zijn geformuleerd en 
vastgesteld. Het woord ‘formulieren’ is op zichzelf merk-
waardig. De drie documenten zijn geen liturgische for-
mulieren, zoals die gebruikt worden bij de sacramenten. 
Toch is het woord ‘formulieren’ veelzeggend. Het woord 
betekent namelijk de in woorden vastgestelde leer.

Taai?
De leer staat in onze tijd zo ongeveer synoniem met 
‘dor’. De leer is taai. De dogmatiek maakt ziek. Het gaat 
niet om de leer, maar om het leven. Het gaat niet om de 
leer, maar om de geloofsbeleving. Ruimte zoeken bin-
nen zogenaamde eenheid. Shoppen in de leer gebeurt 

keer op keer. Dat moet kunnen. De zeer lezenswaar-
dige voorrede op de Dordtse Leerregels laat ons weten 
dat de Synode na aanroeping van Gods Naam naar het 
richtsnoer van de Heilige Schrift de gevoelens van de 
Remonstranten heeft verworpen en dat vastlegging van 
de leer plaatsvond in de Vijf Artikelen. Het ging niet om 
ruimte bieden, maar om de ‘behoudenis van de oprecht-
heid der zaligmakende waarheid, gerustigheid der con-
sciënties, vrede en welstand der Nederlandse Kerken’. 
Het ging hen niet om een rationalistisch opgebouwde 
leer, maar om de geloofsleer; de leer der godzaligheid. 

Nodig
Velen vragen het zich in onze tijd af of handhaving 
van de Dordtse Leerregels in de grondslag van instel-
lingen nog wel van deze tijd is. Een beetje ouderwets 
toch? Sommigen weten zelfs van het bestaan niet meer 
af. Iedereen beleeft zijn geloof toch op een persoon-
lijke manier? Maar… Gods Woord is toch de Toetssteen? 
Let op onze vaderen! Wie kennisneemt van de Dordtse 
Leerregels uit onze grondslag, zal bevestigd zien: ‘naar 
het richtsnoer van de Heilige Schrift’. Binnen de kring 
van Adullam, maar ook in onze gezinnen en kerken 
is het van grote waarde onder biddend opzien tot de 
Heere het heldere en Bijbelse getuigenis van onze vade-
ren te onderzoeken en te overdenken. Anders worden 
we ‘als de vloed bewogen en omge-
voerd met allen wind der leer’, Éfeze 
4:14. Gemeenschappelijke instem-
ming bevordert de ‘Enigheid’.

Binnen de kring van Adullam, maar ook in onze 

gezinnen en kerken is het van grote waarde het 

heldere en Bijbelse getuigenis van onze vaderen te 

onderzoeken en te overdenken.

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

De geloofsleer is van wezenlijke waarde
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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
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In memoriam

Lijsje Roo

Op vrijdagochtend 15 juni jongstleden overleed 
Lijsje Roo in de leeftijd van 61 jaar.

Lijsje heeft vanaf 1991 gewerkt op Horstheim 
in Staphorst. Van 2002 tot 2004 woonde Lijsje 
op Maanderheim en werkte zij op Veldheim in 
Ede. Daarna heeft Lijsje tot 2011 gewoond op 
Schoonsterheim en weer gewerkt op Horstheim in 
Staphorst. Sinds oktober 2011 woonde en werkte 
Lijsje op Muiderheim te Genemuiden. We herinneren 
ons Lijsje als een lieve, vriendelijke, behulpzame en 
betrokken bewoonster en deelneemster, geïnteres-
seerd in de mensen en de omgeving om haar heen. 

De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgevon-
den op dinsdag 19 juni jongstleden. Tijdens de rouw-
dienst werd gesproken over psalm 116:4 (berijmd), 
“D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.” Hier op 
aarde is de genadetijd. God laat Zich zoeken en vin-
den. Bij Zijn volk, de eenvoudigen, te horen, geeft 
eeuwig vrede.

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.

Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Psalm 116:4

We mogen onze bewoners en deelnemers elke dag 
voorhouden dat nog het leven bij Jezus Christus de 
Heere te vinden is. Bij Hem, Die de dood, het graf en 
de hel verslonden heeft tot overwinning.
Het verlies van Lijsje geeft groot verdriet bij haar 
familie, de medewerkers en de medebewoners en 
-deelnemers van Muiderheim. De Heere schenke 
eenieder Zijn troostvolle nabijheid en Hij heilige deze 
roepstem aan ons hart.

Nienke Koekoek
manager instelling Muiderheim

In memoriam

Rein van Enk

Op dinsdag 3 juli jongstleden overleed Rein van 
Enk in de leeftijd van 64 jaar.

Rein woonde vanaf 2015 op Muiderheim, woon-
groep de Polle. Daar bezocht hij ook de activi-
teitengroep. Na een korte periode van zorgen 
rondom zijn gezondheid, heeft hij het tijdelijke 
met het eeuwige moeten verwisselen.
We herinneren ons Rein als een vriendelijke, rus-
tige en ingetogen bewoner en deelnemer, die 
genoot van de gezelligheid om hem heen. 

De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsge-
vonden op zaterdag 7 juli jongstleden. Tijdens 
de rouwdienst werd gesproken over Prediker 
12:5, “want de mens gaat naar zijn eeuwig huis”. 
In korte tijd opnieuw een ernstige roepstem op 
Muiderheim. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. 
De Heere roept ons nu toe: heden, zo gij Mijn stem 
hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden. Bekeert 
u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? 
Hij heeft gezegd: “Ik ben de Opstanding en het 
Leven; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook 
gestorven.” 
  Opent uwen mond,

Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;

Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,

Mild en overvloedig.

Psalm 81:12

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

Nienke Koekoek
manager instelling Muiderheim
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Aandacht voor...

Iedereen van Kroonheim 
kent Bart Wiggemansen. 
In de pauzes wandelt hij 
graag of speelt hij orgel. 
Soms gaat hij tafeltennis-
sen met een begeleider. 
Bart is goed in tafelten-
nissen en verslaat menig 
medewerker. Tafeltennissen is niet het enige 
talent van Bart. Ook dammen kan hij als de 
beste. Pas is hij kampioen geworden. Wilt 
u meer weten over Bart? Kom dan eens op 
Kroonheim kijken. Misschien ziet u hem wel 
aan het ramen wassen of post bezorgen. Wie 
verrast deze postbezorger met post? 

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

Zo blij als ik op deze foto kijk, zo blij word ik ook van mijn werk! Ik werk alle dagen van de week op Wilgenheim en daar heb ik het reuze naar mijn zin. Het allerleukste vind ik nootjes inpakken voor onze eigen winkel ‘Diversiteit’. Daarnaast versnipper ik veel papier in mijn eigen papierversnipperaar. En natuurlijk help ik mee om de groep netjes schoon te houden: afwassen, afdrogen, stofzuigen, ik doe het met veel plezier! Als ik hard gewerkt heb, ga ik met al mijn kleedjes op schoot. Ik ga dan puzzelen, scoubidouën of sorteren. Je hoort mij dan gezel-lig neuriën. Benieuwd naar wat 
ik nog meer beleef? Luister dan 
naar mijn gezellige geklets wan-
neer ik al mijn nieuwtjes vertel. 
Vanaf nu kijk ik iedere dag in de 
brievenbus of ik een kaart heb. Zit er ook één van u bij? 

Het adres is: G. Borgesiusweg 1, 
3362 CR  Sliedrecht

Bart 
Wiggemansen

Petra van Zanten

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuur jij een kaartje?

Matthijs Nieuwkoop (66 jaar) woont op Polderheim 

te Alblasserdam. In zijn vrije tijd is hij veel achter 

zijn Johannus-orgel te vinden. Als er gezongen 

wordt op de groep, wordt dat muzikaal begeleid 

door Matthijs. Om de paar weken gaat hij met een 

vrijwilliger op het kerkorgel spelen, wat natuurlijk 

helemáál mooi is! Matthijs houdt erg van lezen. 

Veelal leest hij preken of meditaties. Matthijs werkt 

op Wilgenheim. Hij verricht daar onder andere 

inpakwerkzaamheden. Als 

er tussendoor tijd over is, 

doet hij weleens een spel-

letje of hij gaat buiten een 

rondje lopen. Het lijkt ons 

leuk om Matthijs te ver-

rassen met veel kaarten. 

Helpt u mee?

Het adres is: IJsvogel 5, 

2953 GC Alblasserdam

Aline is een hardwerkende dame van 36 jaar. Ze werkt 
in de lunchroom op Maasheim en logeert ook regel-
matig op de Havenkade. Ze houdt van huishoudelijk 
werk en kan heel goed keukenkastjes opruimen en 
stofzuigen. Als ze eenmaal weet wat ze kan doen, kan 
ze heerlijk haar eigen gang gaan en geniet ze van haar 
werk. Ze knutselt ook heel graag: 
vooral kaarten maken doet ze 
veel. Zóveel, dat alle medewer-
kers een kaart van haar krijgen, 
die ze zelfs een keer onder de 
ruitenwissers van hun auto’s 
deed. Wat zal het leuk zijn om 
Aline nu zelf eens te verrassen 
met heel veel kaarten voor háár. 
Doet u mee?

Het adres is: Capelleweg 3, 
4306 PE  Nieuwerkerk

Matthijs Nieuwkoop Aline de Wit
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Ik ben ...
… Nathan van Beek en ik zing graag. 
Het liefst heb ik een psalmboek met 
plaatjes in mijn hand.
Boekjes met dierenplaatjes zijn 
mijn favoriet. Ik kan daar een hele 
poos mee zoet zijn: plaatjes 
bekijken, de gebaren erbij 
maken… wat ben ik 
toch druk!

Adullam Contact   |   17



Aan het begin van zijn leven heeft Albert 
lang in het ziekenhuis gelegen. Eerst 
een week ter observatie. Daarna kreeg 
Albert het RS-virus. Dat sloeg op zijn 
longen, waardoor hij een half jaar in het 
ziekenhuis is geweest. In die tijd heeft hij 
ook twee keer een hartstilstand gehad. 
Cock, Annemarie en de andere kinderen 
Verschoor mochten niet bij hun broertje 
in het ziekenhuis komen. Een grote foto 
van hun kleine broertje, in de couveuse 
aan allemaal slangetjes, hing in die tijd 
in de keuken. Moeder Verschoor: “Dat 
deden we voor degenen die thuis waren 
om hen erbij te betrekken.” Ondertussen 
was het heel spannend of hun broertje 
bleef leven. In dat halfjaar heeft Albert 
ook een tijd zeer kritiek in het ziekenhuis 
gelegen. 
Een dienblad met mokken dampende 
koffie komt op tafel. Intussen gaat het 

gesprek verder. Vader Verschoor slaat 
een dagboekje open en vouwt een kran-
tenartikel uit: “Kijk, deze ouders vertellen 
over hun zoon met het syndroom van 
Down. Dat stond in de krant in de tijd dat 
wij Albert kregen. Het sprak me zo aan! 
Ik was onbekend met het syndroom van 
Down. En ineens is dat dan anders...” Hij 
geeft Albert een aai over z’n bol. “Het is 
een wonder dat we hem hebben!”
Annemarie: “Albert is echt een vechtertje, 
ook toen hij zo klein was. Hij heeft echt 
zijn eigen willetje. Bij kleine kinderen 
weet je nooit zo goed hoe hij op hen rea-
geert, maar voor zijn kleine zusje Tineke 
van één jaar is hij heel lief. ‘Aai’, zegt hij 
dan.” Cock: “Albert zat best veel in de box. 
Hij is echt een handenbindertje. Sinds 
kort krijgt hij ook de deuren open.” Vader 
Verschoor: “Ik moet de klinken maar 
omhoog gaan doen”, waarop Annemarie 

Tekst en foto’s: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal 

A

Annemarie, Albert en Cock

Albert naar De Klimboom
…familie Verschoor verhuisde ervoor…

“Albert, daar kun je 

wel een boek over 

schrijven”, zegt Cock 

over zijn broertje. 

Zus Annemarie 

komt aanlopen 

met een stapel 

dagboekjes. Ze 

staan helemaal bol 

van alles wat erin 

geplakt is. “Hierin 

heeft mijn moeder 

alles opgeschreven 

over Albert. Ik zat 

er vandaag nog 

eens in te lezen; wát 

veel herinneringen 

komen dan boven!”
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reageert: “Je kan hem er ook op 
een normale manier mee om leren 
gaan.” En zo staan ze om Albert 
heen en is het hele gezin betrokken 
op de zorg en aandacht voor hem. 

Alle beren een kusje
Albert is nu drie jaar. Cock: “Ons 
gezin bestaat uit mijn ouders, vijf 
jongens en vijf meiden. Albert is 
de achtste en onder hem zijn er 
nog twee kleintjes.” Albert en zijn 
zusje Willemien van twee jaar, dat 
is net een tweeling. Ze doen alles 
samen. Ze slapen ook op één kamer. 
Annemarie: “Soms liggen ze op hun 
manier te kletsen. Dan hoor je ze 
‘papa’ en ‘mama’ zeggen en brab-
belen ze hele verhalen samen. En 
traplopen, dat wil Albert ook zelf 
doen, omdat Willemien dat ook kan. 
Hij wil dan ook zelf de leuning vast-
houden, al kan hij daar maar amper 
bij.” En humor, dat heeft hij ook. 
Annemarie bracht hem naar bed 
en geeft dan altijd Albert én zijn 
beer een kusje. “Maar nu had Albert 
gauw heel veel beren in zijn bed 
gelegd en hij moest hard lachen 
dat ik nu hem én heel veel beren 
een kusje moest geven!” Albert is 
een bijzonder broertje. Maar aan 
de andere kant ook heel gewoon. 
Annemarie: “Dingen die anderen 
doen, doet hij ook. Boekjes lezen, hij 
heeft dan hele verhalen. En nep-sla-
pen in de box.” “Inderdaad,” beves-
tigt Cock, “dat deden de anderen 
ook.”

Van Zuid-Holland naar 
Gelderland
Sinds twee jaar woont familie 
Verschoor in Voorthuizen. Daarvóór 
woonden ze in Lisse. Omdat in die 
omgeving vrijwel geen reformato-
rische zorg is, verhuisden ze naar 
Voorthuizen om in de buurt van een 
locatie van Adullam te wonen. Deze 
verhuizing had best veel impact op 
alle gezinsleden, maar heeft ook 
voordelen! Vrij wonen, buitenaf 
met veel ruimte, en een plekje voor 
Albert. Moeder Verschoor: “Het is 
nu alweer twee jaar dat we hier 
wonen en we hebben het hier goed, 
hoor.” Albert gaat nu drie dagen 
in de week naar De Klimboom in 
Barneveld. Cock: “Hij heeft 
echt al veel geleerd op De 
Klimboom! Je kan echt mer-
ken dat hij het daar naar 
zijn zin heeft.” Regelmatig 
brengt Annemarie haar 
broertje. Met een gerust 
hart laat ze hem daar achter. 
“Albert doet dan de deur 
achter me dicht en geeft 
nog een kusje op het glas. 
Zo van: ga jij maar, ik blijf 
hier.”

Een ondernemend 
mannetje
Als we in gesprek zijn, gaat 
ook steeds de aandacht 
even naar Albert. De vriendin van 
Cock heeft een grote houten kist 
met plastic blokken meegenomen. 
Albert loopt op handen en voeten 
naar de kist. Cock: “Kijk eens, zo doet 
hij dat buiten! Want op zijn knieën 
kruipen doet natuurlijk zeer. Slim 
hè?!” En ondertussen heeft Albert al 
een paar blokken uit de kist gehaald 
en begint aan het bouwen van een 
toren. Met een beetje inspanning 
krijgt hij het voor elkaar! Zijn ogen 

glinsteren en hij kijkt triomfantelijk. 
“Wow!”, roept Albert blij. Annemarie: 
“Albert praat niet. Hij kent veel 
gebaren en zegt een aantal losse 
woorden en klanken. Bijvoorbeeld 
met ‘Opent uwen mond’. Hij zingt 
dat met zijn eigen geluiden, en 
jij verstaat het niet, maar wij wel.” 
Cock: “Muziek ja, vooral zingen, 
daar houdt hij heel erg van! Als wij 
gaan orgelspelen, stopt hij met 
alles.” Albert is na een paar minuten 
alweer ergens anders in de tuin. Een 
ondernemend mannetje. Cock glim-
lacht: “Hij zit nooit stil. Alleen bij pa, 
die heeft net zo lang geduld gehad. 
Bij hem blijft hij weleens rustig op 
schoot zitten.”

Annemarie: “Zoals hij geweest is, 
zó ziek, dan kan je je niet voorstel-
len dat je nu al die dingen over hem 
kan vertellen.” Met een blije glim-
lach kijkt ze naar haar spelende 
broertje. “Je kijkt nu ook veel meer 
naar hoe hij nu is. Maar als je dan 
die dagboekjes weer leest… dan 
heb je weer zoveel herinneringen 
aan hoe spannend die tijd toen 
was. Het is echt een wonder dat we 
Albert nog hebben!” 

Van het thuisfront… 

Albert met zijn ouders

H“Het is echt een 

wonder dat we 

Albert nog hebben!”
Annemarie Verschoor
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2   De vriendjes Bernd en David (De Klimop) spelen 
vaak samen. Hier bouwen zij met blokken en ze hebben 
hele verhalen. Wat zij zeggen weten anderen niet, maar 
zíj begrijpen elkaar!

3   Gerwin van Asselt 
(Lindenheim) bakt 
een taart voor de 
zondag.

4   Jannita Bron, 
Janneke Courtz 
(begeleider), Nensie 
Hartman en Jethro 
Hofman (in rolstoel) 
gaan eropuit tij-
dens het dagbeste-
dingsmoment op 
zaterdag.

5   Aart Werkman en 
Martijn Gerritsen (in rol-
stoel) wassen hier samen 
de bus. Martijn geniet er 
zichtbaar van!tijdens het 
dagbestedingsmoment 
op zaterdag.

6   De deelnemers van Horstheim wach-
ten op de bus naar Druivenstein voor 
vervoer. Met elkaar maken ze er een 
gezellige ‘wachttijd’ van, genietend van 
het mooie weer.
En de bank die Horstheim gekregen 
heeft voor het 25-jarig jubileum wordt 
goed gebruikt!

Leuk!

1   Op Maasheim is een belevingstafel overhan-
digd door Tolle Lege. Tolle Lege is een boekhandel 
die met de verkoop Adullam sponsort. Ze hebben 
nu de belevingstafel geschonken, waarbij op tafel 
spellen geprojecteerd kunnen worden die heel 
leuk zijn voor de zorgvragers. Zij kunnen op hun 
eigen niveau meespelen en beleven er erg veel 
plezier aan!

Tekst: redactie In de lens

3
1

6

2

4

5
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In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby. Hobby's

Beste lezer, mijn naam is Heidi 
Bovenschen. Ik ben 9 jaar oud en ik 
ga elke dag naar de Boomhut op 
KDC De Klimboom in Barneveld. Ik 
wil u graag wat vertellen over mijn 
hobby’s. 
Elke dinsdag mag ik mee naar de 
winkel om boodschappen te halen. 
Dat vind ik heel erg leuk. Samen 
met mijn begeleider maken we een 
boodschappenlijstje en ik mag zelf 
met een klein karretje lopen. De 
boodschappen leg ik daarin. De 
boodschappen die ik heb gehaald, 
gebruiken we op woensdag. We 
hebben dan een bakactiviteit en 
maken wat lekkers. Pizzabroodjes, 
muffins, worstenbroodjes of 
appelflappen. Ook thuis mag 
ik soms met mijn grote zussen 
mee winkelen; dat vind ik echt 
superleuk!
Op de Boomhut ben ik graag 

buiten aan het fietsen. Het liefst fiets 
ik samen met mijn zusje Rosalie. 
De ene keer zit ik achterop en fietst 
Rosalie. De andere keer doen we het 
andersom. 
Op vrijdag gaan we regelmatig naar 
een binnenzwembad in Wekerom. 
Eerst gaan we met de bus ernaar-
toe. Dan is het heerlijk zwemmen en 
spetteren met alle kinderen van mijn 
groep. Daarna weer fijn met de bus 
naar de Boomhut. Héél soms, als het 
buiten erg warm is, wordt het zwem-
bad opgezet. Of een tuinsproeier 
aangezet, waar we hard doorheen 
rennen. Als ik de picto van zwem-
men op het bord zie hangen, word ik 
al vrolijk.
Bij mij thuis hebben we ook een 
zwembad. Dat zwembad vind ik 
helemaal geweldig, want er zit een 
echte glijbaan bij! Groetjes van 
Heidi.

Houtbewerking

Fietsen

Ik ben Jacob Post en ik ben 20 jaar 
oud. En ik wil jullie wel iets vertellen 
over mijn hobby. Ik woon op woon-
voorziening Lindenheim in Staphorst 
en heb daar een gedeelte van het 
schuurtje, wat ik mag gebruiken. Dat 
stukje heb ik zelf ingericht met mijn 
gereedschap en daar knutsel ik aller-
lei mooie houtwerken in elkaar. Van 
kleinere houtbewerkingen tot gro-
tere, zoals zelfs een houten tuinbank. 
Eerst bedenk ik hoe het eruit moet 
komen te zien, dan teken ik het uit 
op papier en daarna ga ik aan de slag 
met meten, zagen, timmeren, ver-
ven, etc. Ik vind het heerlijk om fijn 
in het schuurtje bezig te zijn en om 
iets moois voor een ander te maken. 

Meestal kan ik 
gebruikmaken van 
afvalhout. Zo heb ik 
al voor verschillende 
mensen iets moois 
kunnen maken. Ook 
heb ik zelf een visi-
tekaartje gemaakt, 
waarop staat dat ik 
houtbewerking doe 
en daarbij mijn gege-
vens. Als iemand mij 
vraagt om iets te 
maken, noteer ik dat 
in mijn map, die ik 
daarvoor aangeschaft 
heb.
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AFSCHEID DS. HEEMSKERK Tekst: Everdien Schalk

Bijzonder betrokken
Ds. Heemskerk is sterk verbonden aan Adullam. “De eerste 
jaren was het een bijzondere betrokkenheid die ik voelde 
op onze gehandicapte naaste. Dat werd verdiept door-
dat wij zelf een dochter kregen die de diagnose ‘klassiek 
autisme en ADHD met een lichte verstandelijke beper-
king’ kreeg. Autisme op papier en in de praktijk is een 
groot verschil. Wij kregen nu ook als vader en moeder met 
Adullam te maken.” 

Vreugdevolle momenten
Uit de eerste jaren herinnert ds. Heemskerk zich vooral 
het boerderijproject in Ede. “Het eerste daadwerkelijke 
initiatief. De toenmalige minister E. Brinkman had een 
woonvoorziening toegezegd onder de voorwaarde dat er 
eerst een goede dagopvang zou zijn, die met eigen mid-
delen betaald moest worden. Vooral in de begintijd waren 
de openingen van voorzieningen bijzonder vreugdevolle 
momenten. De openingen waren alle duidelijke bewijzen 
van de gestage groei van Adullam en de grote betrokken-
heid van de achterban.”

Het mooiste is het rechtstreekse contact
Het bezoeken van de voorzieningen en de ontmoetin-
gen met medewerkers en zorgvragers waardeerde ds. 
Heemskerk het meest. “De rechtstreekse contacten, waar-
bij de zorgen van het werk en de vreugden werden uitge-
wisseld, versterkten de betrokkenheid zeer op dit mooie 
werk. Ook de sollicitatiegesprekken heb ik altijd van groot 
belang gevonden. Er moet blijvend gewaakt worden aan 
de poort. Ouders geven zorg deels uit handen omdat zij 
die zelf niet meer kunnen geven, maar letten er terecht 
op of de zorgverleners - wat leer en leven betreft - over-
eenstemmen met hun identiteit.” 

“Die heb ik al…”
Als aardig voorval denkt ds. Heemskerk aan een bezoek 
bij een verstandelijk beperkte jonge vrouw in haar thuis-
situatie. “Ik had een bandje met psalmen meegenomen; 
ik wist dat ze die heel vaak beluisterde. Ze keek naar het 
bandje en zei: ’Die heb ik al.’ Maar ze nam het nieuwe 
bandje uit mijn hand en gaf mij haar oude terug.”

Middelen en gebed
Ds. Heemskerk roept op om het werk van Adullam te blij-
ven steunen met gebed en middelen. “Door de jaren heen 
mogen we toch dankbaar zijn, ziende op alle ontwikke-
lingen in de maatschappij, dat zorg geboden wordt in 
overeenstemming met de identiteit van Schrift en belijde-
nis. Onze gehandicapten zijn zeer gebaat bij voorzienin-
gen waarin zij zich veilig, begrepen en beschermd weten. 
De nieuwe begeleidingsvorm ASBM acht ik dan ook van 
groot belang.”

“Wij leven in een uniek land, waar 
zorg op grond van identiteit nog 
gesteund wordt door de overheid. 
Laten we er zuinig op zijn!” 

ds. D. Heemskerk

Ds. Heemskerk neemt afscheid 
van de Raad van Toezicht

Al sinds 17 januari 1986 is ds. D. Heemskerk uit 
Ouderkerk aan den IJssel bestuurlijk betrokken bij 
Adullam. Dat is ruim 32 jaar… Vanwege periodiek 
aftreden van de leden van de Raad van Toezicht is per 
1 juli 2018 een eind gekomen aan dit tijdperk. 
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Tekst: Anne Rebel-Lodder

“Waardoor het komt dat ik het leu-
ker ga vinden? Ik denk doordat ik nu 
meer ervaring heb. We hebben een 
draaiboek en een goedlopend team. 
Daardoor krijg ik meer oog voor het 
mooie van de dag”, zegt Erik. “Maar 
dan is het nog wel veel werk. In janu-
ari beginnen we meestal al met de 
voorbereidingen. Binnen ons team 
heeft iedereen zijn eigen verantwoor-
delijkheid. De één regelt de kramen 
- zo’n zeventig stuks! - de ander zorgt 
voor het programmaboek. Mijn werk 
komt erop neer dat ik controle houd 
over de voortgang. En de maand van 
tevoren loop ik in gedachten de verko-
ping door en check ik of alles gereed is 
om achthonderd tot duizend bezoe-
kers aan te kunnen. En dan nog heb 
je altijd te maken met onverwachte 
tegenvallers. Vorige week kregen we 
bijvoorbeeld ineens te horen dat het 
stroomaggregaat niet meer op het 
nabijgelegen weiland kon staan. Dan 
schiet ik wel even in de stress, ja. Maar 

ik heb geleerd om het in eerste instan-
tie over te laten aan degene die ver-
antwoordelijk is.”

Tijd vrijmaken voor een ander
“Niet altijd toont iedereen begrip voor 
het feit dat je zóveel tijd steekt in iets 
waar je niet voor betaald wordt. Voor 
de oliebollenactie bakken we onge-
veer achttienduizend oliebollen en 
bijna negentienduizend appelflappen. 
Ik ga alleen even naar huis om een 
paar uurtjes te slapen. Ik zeg wel altijd: 
vrijwilligerswerk moet in je zitten. Je 
moet tijd willen vrijmaken voor een 
ander.” 
“Waarom ik dit doe? Tja”, zegt Erik. 
Peinzend wrijft hij even met zijn hand 
over zijn kin. Er valt een stilte. “Je doet 
het met elkaar. Het is mooi om iets 
voor een ander te doen. Ik weet waar 
ik me voor inzet. Het geld verdwijnt 
niet op de grote hoop. Jaarlijks is de 
opbrengst bestemd voor het vervoer; 
dat maakt verschil. Als ik een nieuwe 

“Om eerlijk te zijn, 

zei de verkoping me 

vroeger niks. Diep in 

mijn hart vond ik de 

grote oliebollenac-

tie veel leuker. Maar 

nu ik het een aan-

tal jaren heb gedaan, 

ga ik er steeds meer 

plezier in krijgen. 

Ook als ik zie hoe de 

deelnemers ervan 

genieten; dat is wel 

heel mooi ja”, glim-

lacht vrijwilliger Erik 

Verhoeks (34). Hij is 

voorzitter van het 

comité dat de jaar-

lijkse verkoping op 

Veldheim in Ede 

regelt. Daarnaast is 

hij betrokken bij de 

grote oliebollenactie. 

“Als ik zie dat deelnemers genieten van de verkoping, dan geniet ik ook!”
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VRIJWILLIGER VERTELT

bus zie staan bij Veldheim, dan denk 
ik: ja, daar doen we het voor!”
Dan: “In al die jaren dat ik op Veldheim 
kom, zie ik dat Adullam blijft naden-
ken over hoe ze hun middelen zo 
goed mogelijk kunnen besteden. Dat 
proces eindigt nooit. Ik zie dat aan 
verschillende dingen. Zo zag ik pas 
een elektrische driewieler staan. Een 
nieuwe schommel. Zo worden deel-
nemers gestimuleerd om voldoende 
te bewegen. Dat is voor hen ook 
belangrijk.” 

Trots
“Wat ik ook erg mooi vind om te zien, 
is hoe belangrijk deelnemers zich 
vinden als ze betrokken worden bij 
de verkoping. Zo zijn er een aantal 
die goed kunnen orgelspelen. Als ze 
gevraagd worden om het zingen bij 
de dagopening te begeleiden, dan 
gaan ze glimmen, joh. ‘Ja, dat willen ze 
wel doen!’ Trots als een pauw zijn ze 
dan. En ik moet zeggen, ze kunnen het 
ook heel goed en zelfstandig.”

Mooie momenten
“Als deelnemers betrokken wor-
den bij de verkoping, gebeurt dat 
altijd vanuit de groepsleiding. Ik ben 
zelf wat terughoudend om dat aan 
te halen, want als vrijwilligers heb-
ben wij niet de opleiding om deze 

mensen te begeleiden en je kent ze 
niet goed. Het blijft toch altijd oplet-
ten hoe ze reageren op drukte en op 
onverwachte situaties. Dus dat laat 
ik altijd aan Veldheim zelf over, maar 
ik zie wel heel mooie dingen gebeu-
ren. Ik weet van twee mensen dat ze 
de taak hebben om op de dag van de 
verkoping zwerfafval op het terrein te 
verzamelen. Met hesje en afvalknijper 
verrichten ze hun taak nauwgezet. Je 
mag beslist niet met ze sollen want de 
grond móet schoon.” 
Op de dag zelf is Erik meestal te druk 
om onbezorgd van de verkoping te 
kunnen genieten. “Pas als alles lekker 
loopt en er gebeuren geen incidenten, 
dan ga ik me wat meer ontspannen. 
Ik zak even ergens neer met een bakje 
koffie en dan geniet ik van wat ik zie.” 
En, lachend om wat hem te binnen 
schiet: “Bijvoorbeeld van een deel-
nemer die met een groot bord loopt. 
Op dat bord staat geschilderd ‘100% 
Adullam vis!’ Bijna iedereen koopt dat”, 
zegt hij met twinkelende ogen. “Of 
wanneer deelnemers om het hardst 
roepen om hun appeltaarten en cakes 

aan de man te brengen. Soms versta 
je niet eens wat ze zeggen, maar de 
bedoeling is duidelijk”, grijnst hij. 

Leven
“Wat ik ook altijd mooi vind aan de 
verkoping, is dat je op Veldheim een 
kijkje kunt nemen hoe het leven bij 
Adullam eruitziet. Dan zie je dat deel-
nemers zoveel mogelijk participeren 
in het alledaagse leven. Ze verbou-
wen hun eigen groenten, een aantal 
van hen helpt in de winkel. Dan gaat 
hun wereld meer voor je leven; dat is 
belangrijk.”

Mooie afloop
“Het mooiste moment van de ver-
koping is voor mij misschien wel het 
einde; wanneer alles klaar is en het 
goed verlopen blijkt”, zegt Erik. Maar 
dan houdt het werk nog niet op, want 
er zijn altijd nog bestellingen die gere-
geld moeten worden, het geld moet 
worden verzameld, het terrein moet 
weer in oude staat gebracht… Ook na 
een verkoping wacht altijd nog een 
forse hoeveelheid werk.” 

“Als ik zie dat deelnemers genieten van de verkoping, dan geniet ik ook!”

A“Als ik een nieuwe bus 

zie staan, dan denk ik: ja, 

daar doen we het voor!”

De grond móet 
schoon
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Ook een verkoping of actie organiseren? 

Bel of app naar 06 39 14 16 14 of mail naar steun@adullamzorg.nl.

Kijk ook op www.adullamzorg.nl/actievrijwilliger voor meer informatie.

Als ik zie dat deelnemers 

genieten van de verkoping, 

dan geniet ik ook!

       Waardenvolle 

                z
org
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Lizette van Dalen
Medewerker woonbegeleiding op instelling Maasheim 

Tijdens mijn opleiding SPW heb ik stagegelopen 
op woonvoorziening Polderheim, waardoor ik 
betrokken raakte bij de organisatie. Eenmaal klaar 
met de opleiding ging ik op zoek naar een baan, 
waarna ik aan de slag mocht gaan als woonbege-
leider op Zuiderheim. Nu, zeven jaar later, mag ik 
nog steeds werkzaam zijn in Puttershoek, maar 
nu in de nieuwbouw: Maasheim, woongroep de 
Meerkade.
De Meerkade is een ontzettend leuke woongroep, 
waar zeven bewoners wonen met een ernstig ver-
standelijke beperking en daarbij een intensieve 
begeleidingsvraag. 
In het werk is het 
belangrijk dat we ons 
goed verdiepen in onze 
bewoners. Hierbij kij-
ken we onder andere 
naar hun ontwikkeling-
sniveau, welke diag-
noses gesteld zijn, etc. 
Daarnaast proberen 
we steeds met elkaar 
te kijken hoe we zo 
goed mogelijk kun-
nen aansluiten op hun 
behoeften.
Wat me steeds weer 
raakt op de Meerkade, 
is dat de bewoners zo 
blij kunnen zijn met 
iets kleins: een eitje 
op brood is bijvoorbeeld al een feest voor ze. Ik 
geniet elke dag van mijn werk. Mooi is dat je echt 
een band met ze opbouwt. Zo was ik laatst met 
vakantie geweest en toen ik terugkwam, zag een 
bewoner mij aankomen. Haar ogen begonnen 
te glimmen en toen de deur openging, kreeg ik 
direct een flinke omhelzing... leuker terugkomen 
kan toch niet?!

Een eitje op 
brood is al een 

feest voor ze!
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Sinds 2015 ben ik binnen Maasheim als vrijwil-
liger aangesteld als vrijwilligerscoördinator. 
Samen met vijf medewerkers van Maasheim vor-
men we de vrijwilligerscommissie, waarin ieder 
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Binnen 
deze commissie ben ik verantwoordelijk voor 

werving en selectie 
van de groepsvrijwil-
ligers en gastgezin-
nen. Daarnaast ben ik 
in mijn rol als vrijwil-
ligerscoördinator, in 
overleg met de lei-
ding, de schakel tus-
sen de deelnemers 
en de vrijwilligers. 
Voor de leiding op de 
groepen is het prettig 
om de aandacht over 
de deelnemers goed 
te kunnen verdelen 
met ondersteuning 
van vrijwilligers. De 
vrijwilligers kunnen 
helpen bij activi-
teiten, ze kunnen 

één-op-één aandacht geven aan deelnemers 
(bijvoorbeeld bij snoezelen, voorlezen of wande-
len) of werken aan een specifiek doel. 
Ook op de gastgezinnen is dit van toepassing. 
De deelnemers genieten ervan om naar een 
gastgezin te gaan! Op deze manier nemen zij 
deel aan het gewone leven én het is een uitbrei-
ding van het sociale netwerk van de deelnemer.
Het contact met de vrijwilligers die een warm 
hart voor de deelnemers hebben, de mooie 
momenten met de deelnemers en de prettige 
samenwerking met de medewerkers zijn voor 
mij waardevol om deze coördinerende taak te 
vervullen.

Marieke Barth

Aan het woordTekst: Ada van Lagen

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Vrijwilligerscoördinator  op instelling Maasheim

Een warm 
hart voor de 
deelnemers!



32

Tekst: Jacoline Spelt
Voor de jeugd

Hallo jongens en meisjes,

Deze keer een puzzel 
voor de oudere kinde-
ren. Hieronder zie je 21 
spreekwoorden. Telkens 
mist er één woord. 
Plaats het goede woord 
in de vakjes en lees de 
oplossing van boven 
naar beneden. 

Stuur de puzzel met de 
oplossing vóór D.V. 20 
oktober a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

1. De A_________________ wint.
2. Beter L______________ dan nooit.
3. E_____________ duurt het langst.
4. B_____________ maakt schuld.
5. Een G________ begin is het halve werk.
6. Water loopt altijd naar de Z_____. 
7. Vele H__________ maken licht werk.
8. Zoals het K___________ thuis tikt, tikt het nergens.
9. Waar R____ is, is vuur.
10. Van een M___________ een olifant maken.
11. Oost west, T_______ best.
12. Men kan geen IJ_________ met handen breken.
13. Hoge B______________ vangen veel wind.
14. N_________ breekt wet.
15. Al D____________ leert men.
16. G _______________ kent geen tijd.
17. Dat M_______ krijgt nog wel een staartje. 
18. Als er één S______________ over de dam is, volgen er meer.
19. Ieder H_________ heeft zijn kruisje.
20. Spreken is zilver, Z_________ is goud.
21. J________ geleerd, oud gedaan.

Oplossing:

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:Loïse van Vliet uit Barneveld (3 jaar)Henrick van Poortvliet uit Ederveen (6 jaar)Gerrieke Everts uit Punthorst (9 jaar)
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CREATIEF TALENT? 

Dan is dit net iets voor jou!  Wij zoeken vanaf 

januari 2019 iemand die deze pagina vier keer per 

jaar wil opvullen.  Neem contact op met Jan van 

Velthuizen voor meer informatie, dit kan per mail naar 

jvanvelthuizen@adullamzorg.nl of via T 088 238 55 06. 



Als de mannen - John 
en William - hiermee 
klaar waren, deden ze 
het volgende: één van 
hen ging in de mand 
zitten om weer de mijn 
uit te kunnen komen. 
De ander trok dan aan 
een touw, zodat de 
mand omhoog ging. Als 
de één boven was, liet 
hij de mand weer zak-
ken. De man beneden 
stak dan het lont aan en 
ging in de mand zitten 
terwijl zijn maat hem gauw omhoog 
trok van bovenaf. Samen zouden ze 
wachten tot de ontploffing geweest 
was en dan daalden ze weer af naar 
beneden om hun werk af te maken. 

Voor John en William was dit een klus 
die ze wel vaker gedaan hadden. Maar 
op een dag ging het toch mis… Hoe 

het gebeurde, weten John en William 
niet; beiden waren ze ingespannen 
bezig met het afronden van de klus. 
William rechtte zijn rug… hij fronste 
zijn wenkbrauwen, want hij rook 
iets. En toen hij naar de lont keek… 
“John! Weg hier!”, de lont was al gaan 
branden! Beiden renden ze naar de 
mand en sprongen erin. Maar er kon 
er maar één in de mand opgetrokken 
worden naar boven. Even keken de 
mannen elkaar aan. Toen nam John 
een besluit: hij sprong uit de mand 
en riep William toe: “Red u, ik zal wel-
dra in de hemel zijn.” John trok aan 
het touw, zodat William veilig boven 
aankwam. William sloeg zijn handen 

voor zijn gezicht toen hij de ontplof-
fing hoorde; rook en stof vlogen naar 
buiten. 
Toen de rook wat opgetrokken was, 
haastte William zich met een paar 
andere mijnwerkers naar beneden om 
het lijk van zijn redder John op te gra-
ven. William hoopte erg op het vinden 
van het lichaam van zijn vriend, zodat 

hij hem de laatste eer zou kunnen 
bewijzen. Ingespannen verwijderden 
ze een hoop stenen en puin. 

Opeens bleef een mijnwerker stil-
staan. Hoorde hij wat? Hij gebaarde 
naar de anderen en men bleef stil 
staan luisteren of ze iets zouden horen 
wat op een levensteken leek. En ook 
de anderen hoorden een stem, onver-
staanbaar en zwak, maar men hoorde 
John! Met nog grotere haast begon 
men op de plek waar ze de stem hoor-
den, te graven. Even later troffen ze 
John - niet alleen levend, maar ook 
ongedeerd - aan onder de stenen.
Alles wat John zich herinnerde, 

was dat hij, zodra hij 
William opgetrokken 
had, plat op de grond 
was gaan liggen. Hij 
had zijn ziel aan de 
Heere aanbevolen. 
Toen de rotswand 
met geweld uit elkaar 
barstte, was één van 
de grote steenbrok-
ken op hem terecht-
gekomen, maar 
zó, dat het hem als 
een brug en schild 
bedekt had. John 

had geen schram op 
zijn lichaam. Toen een mijnwerker 
hem vroeg hoe hij in zo’n ogenblik 
had kunnen besluiten zijn leven voor 
William te geven, antwoordde John: 
“Wat mij betreft, ik was van mijn zalig-
heid zeker, maar ik wist niet of William 
ook Christus als zijn Borg kende.” 

Hoe groot was deze naastenliefde! 
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Tekst: Jenneke van Wijk-van den Heuvel - vrij verteld naar een verhaal uit ‘De Banier Kalender 2002’ Verhaal

Het was in het jaar 1868 in een 
Engelse mijnwerkersplaats, 
genaamd Cornwallis, dat twee 
mannen in een mijn aan het 
werk waren. In de diepte van 
de mijn moest een rotswand 
verwijderd worden. Dit werd 
gedaan door in die rotswand 
een gat te boren. Daarin werd 
springstof gedaan en het gat 
werd weer dichtgestopt. Uit 
de rotswand stak nog een 
lange lont, die uitkwam bij de 
springstof. 

Naastenliefde…
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Het eerste wat me opvalt als ik Wim 
Slappendel in zijn rolstoel zie, is dat hij 
sprekend op zijn broer lijkt. Voordat er 
foto’s gemaakt worden, kamt de heer 
Slappendel liefdevol Wims haar. Hij houdt 
van zijn broer, dat is duidelijk te zien. Wim 
lacht en kan zich goed uitdrukken. Hij is 
niet gehandicapt geboren, maar kreeg 
op zestienjarige leeftijd een brommeron-
geluk, waardoor hij hersenletsel opliep 
en gehandicapt raakte. Na het overlijden 
van Wims ouders heeft hij zeventien jaar 
bij zijn broer en schoonzus ingewoond, 
totdat hij in 2008 op Polderheim een fijne 
woonplek vond.

Tekst: Anne Marie Danse-Kouwenhoven   Foto’s: Gerjanne Drost

“We hebben ruim de tijd genomen  voor deze ingrijpende beslissing”

Wim Slappendel (70) krijgt zorg van Adullam en 

woonde jarenlang in woonvoorziening Polderheim 

te Alblasserdam. Door zijn verslechterde gezondheid 

verhuisde hij naar instelling Kroonheim te Uddel, waar 

intensieve zorg geboden wordt. Hoe en wanneer beslis 

je dat een zorgvrager de overstap maakt? Wat is het 

verschil tussen de groep waar Wim destijds woonde en 

die van nu? In gesprek met Wims familie en begeleiders 

over hoe zij deze overstap ervaren hebben.



‘Zijn ding’
Bernard Speksnijder (Wims eerst-
verantwoordelijk begeleider - ofwel 
evb’er - op Polderheim) en Jentje 
Mulder (nu zijn evb’er op Kroonheim) 
hebben het overstapproces van 
dichtbij meegemaakt. Bernard licht 
toe: "Polderheim is een woonvoorzie-
ning voor mensen met een lichte tot 
matige zorg- en begeleidingsvraag. 
De kamers zijn niet zo groot en rol-
stoelen kunnen niet makkelijk door 
de deur. Toen Wim hier kwam wonen, 
kon hij nog lopen. Hij werkte in de 
tuin en op de zorgboerderij. Dat was 
echt ‘zijn ding’. Hij was een aanpak-
ker, hielp met de schoonmaak van 
het terras en het op elkaar stapelen 
van de tuinstoelen. Nadat hij meer 
epilepsieaanvallen kreeg en slechter 
ging lopen, zijn we gaan nadenken 
of Wim nog lang op Polderheim kon 
blijven wonen. Er is een slaapdienst, 
maar geen nachtdienst. En met twee 
begeleiders op acht bewoners werd 
de situatie voor Wim onveilig. Samen 
met de familie hebben we tijdens 
een zorgplanbespreking de situatie 
besproken. Vervolgens is een traject 
ingezet om te kijken wat de beste 
woonplek voor Wim zou zijn."

Gepuzzel
Jentje: "We hebben intensieve 
gesprekken gevoerd met de 
zorgconsulent, Bernard en de 
familie. Daarna hebben we de 
woon- en werkplaats bekeken. 
We hebben onderzocht welk 
niveau voor Wim passend is. 
Dat was een heel gepuzzel, 
omdat Wim meer vaardighe-
den heeft dan de groepen 
hier, maar emotioneel het-
zelfde functioneert als de 
andere zorgvragers. Ik denk 
dat de overstap op het juiste 
moment is gemaakt, omdat 
wij konden inspringen op de 
zorgvraag die Wim had."
Bernard: "In het team hebben 
wij het proces geëvalueerd. 
Wat wij als positief hebben 
ervaren, is dat wij, samen met 
de familie, ruim de tijd geno-
men hebben voor deze ingrij-
pende beslissing." De heer en 
mevrouw Slappendel beamen 
dit.

Juiste keus?
Hoe Wim zelf deze verandering erva-
ren heeft, is moeilijk te peilen. Wim 
praat wel, maar niet over zijn gevoe-
lens. Maandenlang was hij erg stil en 
moest je het maar afleiden uit zijn 
gedrag. Daar zijn veel gesprekken 
over gevoerd. De heer Slappendel 
vertelt: "De verandering was zó ingrij-
pend voor Wim. Je voelt de verant-
woordelijkheid zwaar drukken als je 
je broer uit zijn vertrouwde omge-
ving haalt. Zijn kerkelijke gemeente, 

zijn woon- en werkomgeving, alles 
veranderde. De vraag was: Wat doet 
dat met hém? Maken wij de juiste 
keus?" Mevrouw Slappendel vult aan: 
"Het was een moeilijke tijd, zowel 
voor Wim als voor ons. Als je vraagt of 
hij het naar zijn zin heeft, antwoordt 
hij laconiek: ‘Ja hoor’, maar je weet 
niet of dat zo is."

Gevoel van eigenwaarde
Wat moeilijk was voor Wim, was 
de gewenning aan de nieuwe 
woongroep. Op Polderheim kon 
Wim praten en overleggen met 
andere bewoners; dat mist hij nu. 

D De vraag was: 
Wat doet dat met 
hém? Maken wij 
de juiste keus?”

De heer Slappendel

Passende, professionele zorg bij doorstroom zorgvragers

Adullam Contact   |   35

“We hebben ruim de tijd genomen  voor deze ingrijpende beslissing”

PASSENDE, PROFESSIONELE ZORG

Jentje Mulder
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Ook de dagbesteding biedt minder uitdaging dan op 
Polderheim, vertelt Jentje. "Er is een afweging gemaakt 
tussen wonen op een rustige groep 
en een meer actieve dagbeste-
ding, zodat hij voldoende prikkels 
heeft. Er is gekeken naar wat bij 
Wim het beste past, nu hij zittend 
werk moet doen. Hij raspt zeep, telt 
schroeven en verpakt deze en doet 
ander inpakwerk. Hij houdt hele 
verhalen tegen de andere bewo-
ners, omdat hij zich nu met hen 
verbonden voelt. Hij is de oudste 
van de groep en het meest zelf-
standig. Dat geeft hem een gevoel 
van eigenwaarde."

24-uurszorg
Na een ruime aanpassingsperi-
ode lijkt Wim zijn draai gevonden 
te hebben op Kroonheim. Sinds 
vorig jaar maart is de gezond-
heid van Wim achteruitgegaan, 
vertelt de heer Slappendel. "Zijn 

kortetermijngeheugen laat hem in de steek, maar van 
vroeger herinnert hij zich alles. Hij leest graag de krant, 

al begrijpt hij de inhoud niet 
altijd. Wij troffen hem een keer 
lezend aan tijdens één van 
onze bezoeken. Wim gaf ons 
een hand, toonde totaal geen 
interesse en ging gewoon door 
met lezen. Wij wisten niet dat de 
instructie was, dat hij per dag 
twee uur moest lezen. Toen zijn 
we maar weer de lange reis naar 
Waddinxveen teruggegaan. Er 
was niet met hem besproken 
dat, nu er bezoek kwam, deze 
regel niet geldt. Voor ons is het 
belangrijk dat er 24-uurszorg is, 
vanwege Wims epilepsie. En dat 
biedt Kroonheim. Hier kan Wim 
een praatje maken, omdat er 
altijd begeleiding aanwezig is. 
Uiteindelijk is dit de beste keus. 
Wim heeft nooit gezegd dat hij 
terug wilde naar Polderheim."

PASSENDE, PROFESSIONELE ZORG

Adullam Contact   |   37

Bernard Speksnijder

• De aanleiding voor een overplaatsing is als een cliënt 
geen passende zorg meer kan krijgen op de huidige 
locatie en er dus moet worden omgezien naar een 
locatie die dat wel kan bieden. De client wordt dan 
besproken op het zorgtoeleidingsoverleg. 

• Het zorgprofiel en zorgzwaartepakket van de cliënt 
wordt opnieuw besproken.

• Bij een overplaatsing moeten er veel zaken worden 
geregeld en afgestemd. Zoals bijv. de indicatie en 
financiering. Er is ook oog voor de grote emotionele 
impact die een dergelijke verandering heeft op de 
cliënt en diens familie.

• Na gesprekken en een principe-keuze voor een 
nieuwe locatie, wordt een oriëntatie bezoek aan de 
nieuwe locatie gepland. Dit is een belangrijk onder-
deel in het hele traject. Voor alle betrokkenen krijgen 
de plannen dan concreet ‘een gezicht’. Een bezoek is 
vaak doorslaggevend voor de cliënt en diens familie.

• Cliënt en familie alsook de locatieverantwoordelijken 
krijgen na het bezoek nog enige bedenktijd, waarna 
in onderling overleg tussen familie en zorgconsulent 
een beslissing genomen wordt.

• Daarna kan overgegaan worden tot de uitvoering, 
waarbij er weer veel praktische zaken geregeld en 
vooral weer afgestemd moeten worden. Denk hier-
bij aan bijv. de datum, het afscheid, de verhuizing. 
Om op de nieuwe locatie direct de passende zorg en 
begeleiding te kunnen geven organiseert Adullam 
een zorgvuldige overdracht, dit is van groot belang!

• Op het maandelijkse zorgtoeleidingsoverleg wordt 
de overplaatsing intern geëvalueerd. 

• Na ongeveer 6 - 8 weken neemt de zorgconsulent 
contact op met de cliënt en of zijn familie om ook 
met hen te evalueren. Aandachtspunten worden ver-
volgens teruggekoppeld in het zorgtoeleidingsover-
leg, waarna het team ook wordt geïnformeerd.

Hoe krijgt een overplaatsing vorm?
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v Tekst: Redactie

Bestellen 
Donateurs kunnen de kaarten bestellen via de 
comités/verkooppunten; kijk ook daarvoor op 
www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten 
of bel T 088 238 59 11 

De prijzen van onze kaarten zijn als volgt:
• Ansichtkaarten (5 kaarten in een pakje) € 1,-
• Enkele kaarten met envelop (4 kaarten met 4 

enveloppen in een pakje) € 1,-
• Dubbele kaarten (4 kaarten met 4 enveloppen 

in een pakje) € 1,50

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2018
Kerstkaarten kopen? 
Bestellen kan hier!

KAARTENACTIE

Wij maken ze graag voor u! Bel: 
• de winkel van Veldheim, T 088 238 59 11
• de winkel van Horstheim, T 088 238 56 50
• de winkel van Wilgenheim, T 088 238 60 20

Eindejaarspakketten nodig?

Bekijk onze complete serie op 
www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten
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Steun
   Adullam

Muzikaal 
oproepje

Mooi om het enthousiaste verhaal te 
lezen van Erik Verhoeks (zie pagina 26) 
over het organiseren van de verkoping en 
open dag Veldheim. Het geeft een inkijkje 
in de hoeveelheid werk dat veelal op de 
achtergrond verzet wordt. 

Adullam is dankbaar voor de inzet van deze 
vele vrijwilligers. We noemen ze ook wel 
actievrijwilligers, omdat ze altijd actief zijn 
om activiteiten te organiseren die geld ople-
veren voor de zorg aan onze zorgvragers. 
En die extra middelen zijn hard nodig; Erik 
vertelt hier ook over. Als we bedenken wat u 
als achterban mogelijk maakt… Wat, als de 
extra inkomsten van ongeveer € 1.200.000 
niet binnen zouden komen? Omdat het ver-
voer voor veel ouders onbetaalbaar is, kan 
hun kind dan geen identiteitsgebonden zorg 
ontvangen. Adullam kan dan geen methode 
ontwikkelen om het Bijbels onderwijs op het 
niveau van de zorgvragers aan te bieden. Er 
is  dan voor de medewerkers geen tijd om 
zich te bezinnen op bijvoorbeeld geloof en 
autisme. Het is voor sommige zorgvragers 
dan niet mogelijk om de zorg en begelei-
ding te ontvangen, passend bij hetgeen ze 
nodig hebben. Dit zijn enkele voorbeelden 
van noodzakelijkheden om identiteitsgebon-
den gehandicaptenzorg mogelijk te maken. 
We zijn daarom dankbaar voor iedere inzet, 
groot of klein, van vrijwilliger tot bedrijf. In 
het besef dat we boven alles afhankelijk zijn 
van Gods zegen over ons werk. 

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Actievrijwilligers
Op Maasheim heeft men een 
oud orgel waarbij de veren 
onder de toetsen eraf schieten. 
Ook blijft hij tijdens het spelen ‘han-
gen’. Hebt u een orgel die u niet meer 
gebruikt? En wilt u deze wel aan de bewoners van 
Maasheim geven? Neem dan contact op met Coraline 
van der Giessen, T 088 238 61 05 of per e-mail naar 
acvandergiessen@adullamzorg.nl. Alvast bedankt!

Bedankt, Jochem!
DAC Veldheim in Ede nam afscheid van Jochem 
Hazenboom als vrijwillige coördinator eigen vervoer. Hij 
heeft een fors aantal jaren zijn schouders gezet onder 
allerlei zaken, om de 
bussen en vrijwillige 
chauffeurs elke dag rij-
dend te houden. Nu is 
het moment gekomen 
om meer tijd voor 
zichzelf over te gaan 
houden, alhoewel hij 
nog wel betrokken 
blijft als chauffeur. 
Veldheim is hem zeer 
erkentelijk voor alles 
wat hij al die jaren 
heeft gedaan. We 
zeggen hem hartelijk 
dank hiervoor! 

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de 
opbrengsten van het comité in uw regio.
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Activiteiten Zie voor het actuele activiteitenoverzicht: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

Steun Adullam

D.V. ZATERDAG 6 OKTOBER

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

Comité Rijssen; psalmzangavond met 
bovenstemgroep Rijssen en omstreken; van 
19.00 tot 20.30 uur; kerkgebouw Oud Ger. 
Gem. in Ned. (Oranjekerk), Oranjestraat 10, 
Rijssen. 

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.

Comité Rijssen; najaarsverkoping; 
van 9.00 tot 12.30 uur; Jacobus Fruytier 
scholengemeenschap, De Stroekeld 142, 
Rijssen.

D.V. DONDERDAG 25 OKTOBER

Comité Uddel; herfstfair; van 10.00 tot 
15.30 uur; tijdelijke locatie i.v.m. nieuwbouw 
Kroonheim: op het parkeerterrein en in het 

Schaapsschot van de GGiN 'De Beek-Uddel’, 
Paleisweg 214, Ermelo (nabij Kroonheim). 

D.V. ZATERDAG 3 NOVEMBER

 – gewijzigde datum –
Comité Vriezenveen; psalmzangavond; 
aanvang 19.30 uur; kerkgebouw HHG Beth-El, 
Almeloseweg 41, Vriezenveen.

D.V. ZATERDAG 10 NOVEMBER

Comité Geldermalsen; najaarsverkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; bij Van Doorn B.V., 
Laageinde 15a, Geldermalsen.

Open dag Veldheim in rijm…
In juni was weer de open dag op Veldheim.
De meditatie werd verzorgd door ouderling Klein,
Over Onesimus, de weggelopen slaaf.
Oh nee, hij was eerst niet zo braaf,
Maar door de Heere stilgezet,
Werd hij uit zijn grote nood gered.
We mogen terugzien op een fijne dag.
Wat opviel, en wat je zag:
De achterban is altijd trouw,
Al was de lucht eerst wat grauw.
Er werd veel gekocht, volle tassen,
Om zichzelf of een ander te verrassen.
Voor de kinderen was er veel te beleven; 
Er werden demonstraties gegeven,
Het springkussen, het treintje, de huifkar,
Er was vis, patat, oliebollen en de ijscobar.
Het resultaat: 25.000 euro netto in kas,
Dat komt stichting Adullam goed van pas!
Comitélid, vrijwilliger, standhouder,
bezoeker, verzorger, familielid of ouder,
er is heel veel werk verzet,
DANK voor al jullie inzet!
Bovenal dank aan de Heer’,
Die kracht en lust gaf; Hem alleen de eer!
Wij hopen tot ziens, de volgende keer,
de eerste zaterdag van juni, altijd weer.

Comité Ede

Fietsen in 
Doornspijk en 

omgeving

De fiets- en marktdag in Doornspijk en omgeving 
heeft opgebracht het mooie bedrag van € 9.000.
Er stapten zo ongeveer 650 à 700 mensen op de 
pedalen. ’t Was schitterend weer om te fietsen.  
Iedereen die meefietste of op welke manier dan ook 
heeft meegeholpen, ook langs deze weg hartelijk 
bedankt! Ook onze sponsoren niet te vergeten; door 
hen kan dit mooie bedrag worden overgemaakt. 

Comité Doornspijk
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Dankbaar mogen we terugzien op een gezel-
lige verkoopdag ten behoeve van stichting 
Adullam. Het was een prachtige dag, waarop 
veel mensen elkaar mochten ontmoeten en 
hun inkopen konden doen.
Veel verkopers en vrijwilligers waren aan-
wezig om het mogelijk te maken deze dag 
te organiseren. We zijn erg blij met alle hulp 
die, elk jaar weer, door jong en oud gegeven 
wordt. Allen hartelijk bedankt voor de inzet! 
De opbrengst van deze dag is ongeveer 
€ 9.000. De Heere zegene al het werk bij 
stichting Adullam tot Zijn eer.

Comité Garderen

Berichtje van 
de verkoping in 
Garderen

Na jarenlange thuisverkoop heeft mw. 
Van de Waerdt begin vorig jaar aangege-
ven de winkel te willen overdragen. We 
kunnen u gelukkig melden dat het ver-
kooppunt doorgezet wordt door Marieka 
Top. Zij vertelt hierover: “In het sponsor-
boekje van de open dag van Veldheim 
las ik dat mw. Van de Waerdt ermee ging 
stoppen en iemand anders zocht. Ik 
dacht: ‘dat is iets voor mij’ en ik ben 
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Giftenverantwoording 1e en 2e 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&2  2018 

€ 56.236
K WA R TA A L  1&2  2017 

€ 59.885

K WA R TA A L  1&2  2018 

€ 34.589
K WA R TA A L  1&2  2017 

€ 18.439

K WA R TA A L  1&2  2018 

€ 193.963
K WA R TA A L  1&2  2017 

€ 194.079

K WA R TA A L  1&2  2018 

€ 172.572
K WA R TA A L  1&2  2017 

€ 196.279

K WA R TA A L  1&2  2018 

€ 29.994
K WA R TA A L  1&2  2017 

€ 22.597

K WA R TA A L  1&2  2018 

€ 93.810
K WA R TA A L  1&2  2017 

€ 132.058

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&2  2017

€  623.337

J A A R D O E L

€  1.198.800
K WA R TA A L  1&2  2018 

€  581.164



met Rita in gesprek gegaan. Ik was er 
helemaal weg van! Wij hebben alles 
overgenomen: heren-, dames- en 
kinderondergoed en nachtkleding. 
We hopen t.z.t. ook kraamcadeaus te 
gaan verkopen.

Wij zijn iedere dinsdagavond open 
van 18.30 tot 21.30 uur. Andere tijden 
na telefonisch overleg. De koffie en 
thee staan klaar, van harte welkom!”

Marieka Top
Kernhemseweg 15, 6718 ZB Ede
M 06 83 55 13 31
E info@hetklosjegaren.nl

Kom gezellig langs en kom ook kij-
ken in ons naaiatelier, waar handge-
maakte kinderkleding is te vinden en 
waar we ook modestoffen en four-
nituren verkopen. Ook geven we 
naailes aan kinderen en volwassenen. 

Vanaf deze plaats willen we ook 
mw. Van de Waerdt van harte 
bedanken voor de vele jaren 
van thuisverkoop en deelname 
aan de verkoopmarkten in de 
omgeving. U heeft ook ver-
schillende jaren tweedehands 
kleding verkocht; al met al een 
hele inzet! Nogmaals dank en we 
wensen u Gods zegen toe. 

Verhuizing Adullam-verkooppunt van Overberg naar Ede
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Steun Adullam
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Van links naar rechts, achterste rij: Adri, Neline, Willemieke, Gerlinda, André, Rieneke, Lotte, Dinette, Johanna. 
Voorste rij: Sofia, Leanne, Willemijn K., Willemijn B., Elske. Esther was helaas afwezig.

KROONHEIM GILDELEREN

Adullam, het Hoornbeeck College (te Amersfoort, 
Apeldoorn en Kampen) en S-BB startten na de 
zomervakantie een nieuwe manier van opleiden. Op 
Kroonheim in Uddel begonnen 15 bevlogen studenten 
Welzijn op Het Kroonheim Gilde. Zij volgen hier een leer-
werkprogramma met 9 uur theorie en 24 uur praktijk 
per week. Hun doel: na een jaar het diploma Persoonlijk 
Begeleider Gehandicaptenzorg behalen. “Ze worden 
ondergedompeld in de praktijk en hebben straks op de 
arbeidsmarkt een streepje vóór”, vertelt Ada van Lagen, 
senior HR-adviseur en projectleider namens Adullam.

De 15 studenten komen uit de wijde omgeving, 
van Kampen tot Amersfoort. “Ze moeten er best 
veel voor reizen, maar dat toont ook de bevlogen-
heid van deze groep studenten. We hebben het 
hier over 17- en 18-jarigen. Ik heb bewondering 
voor hun motivatie. Zeker ook omdat zij willen 
zorgen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen 
opkomen. We organiseerden een avond waar-
bij ook ouders aanwezig waren. Die zijn net zo 
enthousiast en geven alle steun”, vertelt Ada. “Dit? 
Dit is het opleiden van de toekomst!”

Ondergedompeld in de praktijk
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Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ribesstraat 9, 6744 XA  Ederveen

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

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

Totaalinstallateur



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. Gerjanne Drost als secretarieel 

medewerker 

Muiderheim
2. Anne-Greet Bouwman als medewerker 

woonbegeleiding
3. Annet van den Belt-Kampjes als 

oproepkracht huishoudelijk medewerker/
kok 

Kroonheim
4.  Mineke Verhoek-van Rijn als medewerker 

woonbegeleiding (geen foto)
5.  Lisanne van den Berge als medewerker 

woonbegeleiding 
6.  Gerdine Compagner als medewerker 

woonbegeleiding 
7.  Marith van de Craats als medewerker 

woonbegeleiding

Maasheim
8.  Anneke van de Breevaart-de Leede als 

nachtmedewerker (geen foto)
9.  Corianne van Roon-Mulder als 

nachtmedewerker

10.  Bertha Andriesse-van Dalen als 
huishoudelijk medewerker

11.  Regina Colijn als medewerker 
woonbegeleiding 

12.  Jacqueline de Jong-Schipper als 
zorgassistent (in opleiding)

13.  Berdine van der Velden als medewerker 
activiteitenbegeleiding

14.  Carola Lock als zorgassistent (in opleiding)

Schoonsterheim/Lindenheim/De Lindenhof
15.  Clarine van der Sluis als medewerker 

woonbegeleiding 

Beekheim
16.  Metske van Harten-van den Bosch als  

medewerker woonbegeleiding (geen foto)
17.  Leanne Bart als medewerker 

activiteitenbegeleiding (geen foto)
18.  Wijnie Hogchem als medewerker 

activiteitenbegeleiding
19.  Ida Dunsbergen-ten Hove als 

woonbegeleider
20.  Krijn Kleppe als locatieleider a.i.

Molenheim 
21.  Bastine Baan als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding (geen foto)

Polderheim
22.  Rosaline Vree als medewerker 

woonbegeleiding

Horstheim
23.  Kees Hazenboom als locatieleider

Eliëzerhof
23.  Kees Hazenboom als locatieleider 
24.  Jantine Romkes als medewerker 

activiteitenbegeleiding (in opleiding)

De Klimop
20.  Krijn Kleppe als locatieleider a.i. 

De Klimboom (Rehobothschool) 
25.  Alice den Hertog als medewerker 

activiteitenbegeleiding 
26.  Berthine van Beek als medewerker 

activiteitenbegeleiding
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Tekst: afdeling Personeelszaken Personeelsregister
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31 mei 2018: Corina Butijn (Maasheim) 
en Christian Grootenboer

8 juni 2018: Marieke 
Bank (Beekheim) en 
Gerjan Hardeman

13 juli: Willeke Kloosterman 
(Muiderheim) en Maurice Vaandering

24 mei 2018: Rosemarije Metske 
(Kroonheim) en Aart Juffer

13 april 2018: Jentje 
Boessenkool (Kroonheim) en 
Harry Mulder

24 mei 2018: Marijke Pullen 
(Wilgenheim) en Willem de Bruijn 

22 juni 2018: Angeline Kooij 
(Servicecentrum) en Maarten de Jager

17 mei 2018: Nicolien Blok 
(Maasheim) en Evert van 
den Heuvel

24 mei 2018: Inge ten Hove 
(Servicecentrum) en André Pol

22 juni 2018: Mirjam den Haan 
(Maasheim) en Arnold van de Braak

 Wij zijn getrouwd!

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

48



Post! 
Dat je 
Maarten 
(Kroonheim) 
blij kunt 
maken met 
verjaardags-
kaarten, is 
wel te zien!

Even buurten

12½ jaar werkzaam bij Adullam

Mieke van Nifterik-
Kalkman, woonbege-

leider Kroonheim

30 jaar werkzaam 
binnen Adullam

25-jarig 
jubileum voor…

Drie deelnemers vieren hun 
12½-jarig jubileum!

Marieke den Hartog heeft de hele dag gestraald op haar 
jubileum. Zij werkte eerst op Horstheim en de laatste jaren 
op de Eliëzerhof. Marieke, dat je nog 
maar lang mag werken op de Eliëzerhof!

Johan de Geus zag uit naar zijn jubileum. Johan, meester-
bakker in de Maasheim-bakkerij, is een ster in het bakken 
van appeltaarten. Ze ruiken altijd heerlijk! Maar laat Johan 
niet zien dat er gesnoept wordt! “Deze taarten zijn voor de 

klant!”, zegt hij dan.

Tom Kalter werkte eerst op 
Horstheim en nu al 8 jaar met enthousi-
asme op Samenzó. Hij verzorgt er de kippen, onder-
houdt de paden, enz. Op de dag van het jubileum 
werd hij opgehaald met een Peugeot uit 1954! 

Hetty van 
Dijkhuizen, 
personeels-
consulente 
Centraal 
bureau 

… Gerwin van Asselt (Horstheim), 
die tijdens zijn jubileum een ritje 
maakte in een heuse riksja! Hij 
kreeg een fotoboekje over zichzelf 
en zijn werk. Want Gerwin werkt 
hard voor Samenzó, waar hij o.a. 
de wallaby’s (kleine kangoeroes) 
verzorgt.

Dagelijks rondje
Evert-Jan zit elke ochtend genie-
tend op de fiets. De 
Maasheimers 
horen hem 
al van ver 
komen, 
want hij 
zingt het 
hoogste 
lied!

Janneke ten Brinke-
Kasper, medewerker 
activiteitenbegelei-

ding Horstheim

Joke Kooiman-Elenbaas, 
huishoudelijk medewer-

ker/kok Molenheim

Janneke van Haaften, 
woonbegeleider 

Maasheim

Maja van Steenoven-
van Wijk, huishou-
delijk medewerker 

Wilgenheim
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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

Kinderdagcentrum
De Klimop
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, 
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
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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‘Kook met me mee!’ is een bijzonder receptenboek dat tot stand 
gekomen is op initiatief van Adullam. Het boek is gemaakt voor en 
door mensen die wonen en werken bij Adullam. De recepten in dit 
boek worden bereid met gezonde ingrediënten. Gezonde én lek-
kere recepten voor bijzondere mensen! Onlangs is de prijs ver-
laagd van € 24,95 naar € 19,95. U kunt dit boek kopen in één van 
de Adullam-winkeltjes. Bent u niet in de gelegenheid om naar één 
van deze winkels te gaan? U kunt dit receptenboek ook bestellen 
via onze website: www.adullamzorg.nl/receptenboek.

Uniek receptenboek in prijs verlaagd!

Het kinderdagcentrum (KDC) 
van Horstheim in Staphorst is, 
in het kader van samenwerking 
van zorg en onderwijs, in sep-
tember 2017 verhuisd naar de 
Eliëzerschool in Zwolle. Tijdens 
een ouderavond is de nieuwe 
naam voor KDC Zwolle bekend-
gemaakt. Uit de ingediende 
namen is de naam ‘De Klimop’ 
gekozen. Alle inzenders harte-
lijk dank voor het meedenken!

KDC Zwolle heet voortaan De Klimop




