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Inhoud Voorwoord

In het artikel over terminale 
zorg wordt geschreven over 
het verlies van een (mede)
bewoner. Wat betekent 
dat voor de ouders, voor 
de begeleiders en voor 
de medebewoners? De 
bewoners van Adullam-
voorzieningen leven als een 
gezin samen. Wanneer er 
één uit het gezin overlijdt, is 
iedereen verdrietig en van 
slag. Samen met de begelei-
ders wordt het verdriet en 
de lege plaats verwerkt. Een 
ouder geeft aan: “We heb-
ben vooral in de rouwweek 
ervaren hoe goed de ban-
den waren. Over en weer; 
daar zet je niet zomaar een 
punt achter.”

Het wordt kerst. Ds. D. Zoet 
schrijft over “Ere zij God”: 
“Alleen al aan het begin van 
dit lied kun je zien dat het uit 
de hemel komt. Was het een 
lied van de aarde geweest, 
dan was het begonnen met 
de mens en geëindigd in de 
mens!”

A. Prins
Raad van Bestuur

24

Zorgen?

Kerstviering

Nathan Gerkema, 
Noah Roos, Bernd van 
Wijngaarden en David 
Bakker

2



 

Rond kerst wordt veel gezongen. Echter, zoals de engelen 
hun kerstlied zongen boven Efratha’s velden, is op aarde 
nog nooit gezongen. Het lied der engelen was weergaloos 
schoon vanwege de klank. Maar nog veel meer vanwege de 
rijke inhoud. “Ere zij God”! Alleen al aan dat begin kun je zien 
dat het uit de hemel komt. Was het een lied van de aarde 
geweest, dan was het begonnen met de mens en geëindigd 
in de mens. De mens komt aan de eer van God helemaal 
niet toe. Zelfbedoelers, die we zijn.
Sinds wij ons van God afkeerden, leeft niet meer in ons 
hart: “Ere zij God”, maar ‘Ere zij de mens’. We zijn zoekers van 
eigen eer; willen zelf op de troon zitten. Bent u daaraan ont-
dekt? En, vloeien er tranen? Temeer omdat u dit lied wel kón 
zingen. We zijn immers allen met dit lied in het hart en op 
de lippen geschapen. Heel ons leven was één loflied: “Ere 
zij God”. Maar zie, nu beantwoorden wij niet 
meer aan dat heerlijke scheppingsdoel. Wie 
bekommert zich nog om de eer van God?

Wie?
Eén! De geboren Zaligmaker, uit de stam van 
Juda, de ware Godlover. Hij sprak: Ik zoek 
niet Mijn eer, maar de eer van Hem, Die Mij 
gezonden heeft. Vergeet niet, dat kerstfeest 
allereerst het feest is van God. “Zijn Naam 
moet eeuwig’ eer ontvangen.” Dat is het grote 
doel. Daarom heeft Christus de hemelse 
heerlijkheid verlaten en kwam Hij naar deze 
vervloekte aarde. Niet alleen om zondaren 
zalig te maken. Maar in de eerste plaats om Zijn Vader te 
verheerlijken. Zodat Hij weer aan Zijn eer komt. Vader, Ik heb 
U verheerlijkt op de aarde, zo sprak Hij voordat Hij terug-
keerde van de aarde naar de hemel. Hij heeft volkomen 
gedaan wat wij hebben nagelaten. Maar voor wie?

Voor wie?
Het is voor degenen die in Hem geloven. Wat dat inhoudt? 
In het ware geloof dat de Heilige Geest schenkt, ga je inle-
ven: ik heb God de eer niet gegeven. Dat wordt de nood van 
je leven en de smart van je hart. Je krijgt een walg aan jezelf 
en wordt het Godsoordeel waardig. Dan kunt u van uw kant 
nooit meer zalig worden. Weet u daarvan? Of maakt het u 
niet uit of de Heere aan Zijn eer komt in uw leven? Wat is het 

dan erg! Dan hebt u geen ware honger naar het Brood, Dat 
uit de hemel is neergedaald. Dan kunt u Hem nog altijd mis-
sen. Dan zegt kerstfeest u eigenlijk niets. Dan mist u de ware 
vrede. Dan bent u op weg naar de eeuwige nacht.

Waarlijk kerstfeest
Maar hoor nu eens: kerstfeest is het feest van de eer van 
God. En daar is de zaligheid van arme, verloren zondaren 
nauw aan verbonden. In de weg van wedergeboorte, waar-
achtig geloof en bekering gaan doelmissers weer beant-
woorden aan het doel: het eren van God. Door het geloof 
worden zulken verbonden aan de Zaligmaker, Die beant-
woord heeft aan het recht van God; ook aan het recht dat de 
Vader heeft op de eer en verheerlijking van Zijn grote Naam.
Toen de Heilige Geest uw oog voor Hem opende en u Hem 

zag in Zijn gepastheid, in Zijn dierbaarheid, 
toen werd het waarlijk kerstfeest voor u. O, als 
het geloof in Hem doorbreekt in je hart, en 
je zien mag dat God niets aan u tekort komt, 
omdat Hij al Zijn welbehagen heeft in Zijn enig-
geboren Zoon. Omdat Hij alles wat bij God te 
doen was, heeft gedaan: de straf gedragen, 
de schuld betaald, de zonden verzoend en de 
weg tot het Vaderhart gebaand; Gods deug-
den opgeluisterd; een volkomen gerechtigheid 
aangebracht. En als je dan mag rusten in Zijn 
volkomen volbrachte werk en door het geloof 
schuilen in deze van God aan je geschonken 
Zaligmaker, dan breekt de blijde kerstjubel 

door: “Ere zij God”, vanwege Zijn welbehagen. Die ook Zijn 
eigen Zoon niet gespaard heeft. “Ere zij God”, vanwege Zijn 
opzoekende liefde. “Ere zij God”, vanwege het werk van Zijn 
Geest.

Eeuwig kerstfeest
Hier is alles ten dele. Gods kinderen ervaren er steeds zelf 
tussen te zitten. Hoe raak ik ooit mijzelven kwijt? Is dat uw 
strijd? Omdat u begeert God en Zijn Christus zo te bedoe-
len, zoals Zij dat eeuwig waard zijn? Eenmaal zult u uw wens 
verkrijgen en meezingen met de engelen en de verloste 
schare rond Gods troon. Dan zult u eeuwig mogen gaan 
doen, wat u hier al begeerde te doen. Dan is het eeuwig 
kerstfeest. “Ere zij God.”

Overdenking

Lukas 2:14a

“Ere zij God”

Ds. D. Zoet, Ouddorp

Ere 
zij 

God 
Lukas 2:14a
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Een lege plek, een groot gemis. 
Wanneer rouw in een gezin komt, slaat 
dat diepe wonden bij de achterblijvers. 
Dat is binnen Adullam niet anders. De 
dood gaat ook Adullam-instellingen 
niet voorbij en wanneer bewoners 
of deelnemers overlijden, heeft dat 
veel impact. Activiteitenbegeleider 
Willeke Vaandering-Kloosterman (27) 
maakte binnen Muiderheim meer-
dere sterfgevallen mee. Van Cor 
Kasper was ze eerstverantwoordelijk 
begeleider (evb’er) toen hij plotse-
ling overleed. Cor, de broer van Nieske 
Strijkert-Kasper (59), overleed aan een 
hartstilstand in februari dit jaar. Hij 
woonde vanaf 2003 binnen Adullam 
en was één van de eerste bewoners 
van Muiderheim. Willeke: “’De heer 
van Muiderheim‘ werd hij weleens 
genoemd. Want dat was hij: echt een 
‘heertje’. Iemand die binnen de groep 
een rustige, vrolijke en prominente rol 
innam.” Nieske glimlacht: “Dat was echt 
zo. Hij woonde hier ook echt met veel 
plezier. Wij als broers en zussen wisten 
dat hij hier op zijn plek was; in goede 
handen!”
In het weekend dat Cor overleed, had 
hij benauwdheidsklachten. Nieske: 
“Dat gebeurde de laatste weken vaker 
en geregeld zorgden de medicijnen 
die dan, in overleg met de huisarts, 
toegediend werden, dat hij zich weer 

beter voelde. De dag voordat hij over-
leed, was ik ’s middags nog geweest, 
maar hij zat in bad en ik wilde hem 
niet storen. Op de dag van overlij-
den heb ik ’s avonds om tien uur nog 
gebeld hoe het met hem ging en 
kreeg ik een positief bericht: Cor lag 
te slapen en had nog praatjes gehad 
tegen de huisarts. Om half twaalf 
werden we plots gebeld: ‘Wilt u direct 
komen? We zijn Cor aan het reanime-
ren.’” Ze houdt even stil; haar gedach-
ten gaan terug. “We zijn gelijk gegaan, 
maar Cor was al overleden.” Willeke, 
die tijdens het reanimeren opgeroe-
pen werd, knikt aangedaan. “Voor mij 
als begeleider was het al niets eens te 
bevatten. Je denkt steeds: ‘Gebeurt dit 
écht?’ Tegelijkertijd moet je de fami-
lie inlichten, de arts bellen, je team-
leider en collega’s briefen en gelijk 

Een telefoontje vanuit 

Genemuiden zette het leven 

van Nieske Strijkert-Kasper en 

haar familie op de kop. Broer 

Cor werd op dat moment 

gereanimeerd. Enkele minuten 

later overleed hij al.

Bernhard Haase en zijn vrouw 

zagen al langer dat het steeds 

slechter ging met hun dochter 

Jenneken. Een palliatief traject 

werd gestart. Toch kwam 

haar overlijden onverwacht. 

Adullam verloor met hen 

twee betrokken bewoners; er 

kwam rouw op Muiderheim 

en op Kroonheim. Hoe wordt 

daarmee omgegaan, op 

de groepen, in relatie met 

verwanten en persoonlijk? 

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

“Je bent als ‘groot gezin’ in rouw vanwege het 
verlies van een (mede)bewoner”

Omgaan met een 
overlijden binnen 
Adullam

4



van alles regelen volgens het proto-
col ‘Handelen bij overlijden’. Toen de 
familie arriveerde, hebben we samen 
bij Cor gekeken. Toen kwam alles in 

alle hevigheid op me af.” Nieske knikt: 
“We zijn als familie en medewerkers 
gelijk om tafel gegaan en hebben 
samen doorgesproken wat er gebeurd 
was. Daarna gingen we bij Cor kijken. 
Dat was heel emotioneel, maar het 
schepte ook een band. Samen met 
Willeke heb ik mijn broer mogen afleg-
gen. Dat wilde ik graag, ook voor de 
verwerking. Daar kijk ik achteraf heel 
goed op terug. Ik weet nog wel dat ik 
dacht: ‘Waar zijn ze toch allemaal druk 
mee?’ Maar pas achteraf begreep ik 
wat er allemaal bij komt kijken voor 
een instelling als een huisgenoot 
overlijdt.”

Palliatief traject
Heel anders was dat voor Bernhard 
Haase en zijn vrouw. Begin 2017 ver-
loren ze hun dochter Jenneken op 

31-jarige leeftijd. Ze was één van de 
eerste bewoners van Kroonheim in 
Uddel en volgens huisgenoten en 
begeleiders een vrolijke en wilskrach-
tige jonge vrouw. Bernhard: “Jenneken 
tobde al jaren met haar gezondheid. 
Ze kreeg steeds vaker en steeds kor-
ter op elkaar longontstekingen, die 
veroorzaakt werden doordat haar 
maaginhoud in de longen terecht-
kwam. In januari is uiteindelijk de 
laatste longontsteking haar fataal 
geworden. Ze lag in het ziekenhuis en 
de artsen zagen dat beademing via 
de tube [beademingsbuis die via de 
keel in de luchtweg wordt ingebracht, 
BvdB] niet meer nodig was. Ze ademde 
weer zelfstandig. Maar toen ze deze 
verwijderden, ging het mis. De artsen 
begrepen er niets van.” Hij blijft even 
stil. Dan: “Wij wel. We zagen al langer 
dat haar lichaam aan het einde was; 
ze had het gestel van een oude vrouw, 
traplopen ging steeds slechter, ze was 
zó snel moe. We leefden al met de 
gedachte dat onze Jenneken mense-
lijkerwijs gesproken niet lang meer 
bij ons zou zijn. Ik had zelfs al contact 
gehad met een begrafenisonderne-
mer, om informatie op te vragen en 
het één en ander te bespreken voor 
het geval ze zou overlijden.” Toch ging 
Jenneken “ons voor”, vertelt Haase. Ze 
werd overgebracht naar haar kamer 
op Kroonheim. Glimlachend: “Dat 
vond ze nog zo’n prachtig ritje, in die 
ambulance. Ze hield zó van rijden.” Op 
Kroonheim werd het palliatieve traject 
ingezet, maar toch overleed Jenneken 
nog onverwacht, in de nacht. Evb’er 
Jeanine van Milligen, die bij haar 
ging kijken, was erbij. Een ingrijpend 
moment. Haase: “We zijn direct van-
uit Friesland, waar we toen woonden, 
naar Uddel gereden. Je beseft het 
nog niet echt. Eenmaal in Uddel gaat 
er van alles door je heen. Het voelde 
als een rollercoaster. Ik heb niet eens 

TERMINALE ZORG 

V.l.n.r.: Willeke Vaan-
dering-Kloosterman 
(activiteitenbege-
leider Muiderheim), 
Bernhard Haase 
en Nieske Strijkert-
Kasper. (Jeanine van 
Milligen, teamlei-
der Kroonheim, is 
afwezig tijdens het 
fotomoment.)

S“Samen met Willeke heb 

ik mijn broer mogen 

afleggen. Dat was heel 

waardevol en schept een 

verbondenheid.”

Nieske Strijkert
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opgeslagen dat de huisarts er was. 
Mijn vrouw wel. Achteraf bespreek je 
met elkaar hoe dingen zijn gelopen en 
dan merk je dat je als man en vrouw 
alles anders opslaat. Anders verwerkt 
ook. Ik als man en vader, mijn vrouw 
als vrouw en moeder, maar juist de tijd 
rondom het overlijden van Jenneken 
hebben we als gezin, maar ook met 
Adullam, als heel bijzonder en hecht 
ervaren.” De emotie wordt even teveel. 
Dan: “Ja, ik heb daar heel goede herin-
neringen aan.”

Betrokkenheid
Na het overlijden van Jenneken en Cor 
moest veel geregeld worden. Met de 
familie, de medewerkers, maar ook 

voor de medebewoners. Willeke: “De 
bewoners van Adullam-voorzieningen 
leven eigenlijk als een gezin samen. 
Wanneer er één uit dat ‘gezin’ over-
lijdt, is iedereen verdrietig en van 
slag. Aangepast op het niveau van de 
groepsgenoten moet je daar persoon-
lijk aandacht voor hebben. Bij het over-
lijden van Cor waren er bewoners die 
één keer bij hem wilden kijken en het 
daarmee voor zichzelf konden afslui-
ten. Anderen waren weken later nog 
steeds erg verdrietig. Het moeilijke is, 
dat je niet kunt peilen hoe diep ver-
driet gaat. Het is zo iets teers, maar ook 
zo iets individueels. Met bewoners die 
een hoger niveau hebben, behandelen 
we altijd een rouwverwerkingsboekje. 

Daar staan vragen in als: ‘Wat had je 
nog tegen hem/haar willen zeggen?’ 
Of: ‘Hoe herinner je hem/haar?’ Ook 
zijn de gezamenlijke dagopeningen 
belangrijk; daarin kun je met elkaar 
het verdriet opdragen aan de Heere en 
nog eens benoemen wat er gebeurd 
is.” Maar moeilijk blijft het. “Zo hadden 
we een bewoner die niet kon lezen en 
doof was. Toen iemand op de groep 
overleed, plaatsten we een blanco 
papier voor de foto van de overledene. 
Alleen op die manier hoopten we dat 
hij begreep dat zijn huisgenoot er ‘niet 
meer was’.” 
Zowel Nieske als Bernhard en 
hun familieleden waren ver-
baasd en geroerd door de enorme 

Jeanine van Milligen (25) begeleidde 
Jenneken Haase zeven jaar lang 
en was erbij toen zij tijdens haar 
nachtdienst overleed. Dat had veel 
impact. “Ik kon niet beseffen dat ze er 
niet meer was.”

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden, 
maar het staat Jeanine nog helder voor 
de geest. Het overlijden van Jenneken, 
van wie Jeanine begeleider was, tijdens 
haar nachtdienst, ervoer ze als heel 
ingrijpend. “Tijdens haar ziekzijn leefden 
we veel in onzekerheid. Het was ook 
een heel mooie periode. Want ondanks 
de zorgen hebben we op de IC veel 
waardevolle momenten beleefd. Ik her-
inner me daarnaast ook de momenten 
waarop ik haar mooie rode haren mocht 
kammen en de wandelingen die we 
samen maakten. Na zeven jaar zorg en 
liefde geven, werd dat ineens gemist.” 

Verdriet en gemis
Jeanine was erbij toen Jenneken haar 
laatste adem uitblies. Dat was heel 

ingrijpend. “Ik herinner me haar wils-
kracht. Tot het laatst toe wilde ze niet 
opgeven; dat typeerde haar. Ik weet 
nog dat ik haar dekbed naar beneden 
deed en waar ze normaal het dekbed 
direct terug zou trekken, bleef haar arm 
nu stil liggen. Onbevattelijk was dat!” 
Na het overlijden volgde een periode 
van verdriet en verwerken. “Maar,” ver-
telt Jeanine, “ik heb ervaren dat we het 

verdriet samen mochten dragen. Met 
elkaar als collega’s, maar zeker ook met 
de familie. Terwijl we bij de kist stonden, 
deelden we hetzelfde gemis: Jenneken 
was er niet meer.” Als collega’s onderling 
werd veel gepraat. “Na de afscheids-
dienst, toen ze naar haar ouderlijk huis 
werd overgebracht, hebben we als team 
de hele middag bij elkaar gezeten. Het 
is goed om er op zulke momenten voor 
elkaar te zijn.” 

Samen delen
Ook na anderhalf jaar blijven de herin-
neringen levend. Voor Jeanine, maar 
ook voor bewoners. “Op woongroep de 
Wielewaal wordt nog regelmatig over 
haar gesproken, omdat sommige din-
gen in ons werk ons doen denken aan 
Jenneken. ‘Hoe zou Jenneken dit gevon-
den hebben?’, vragen we ons dan af. Of 
een bewoner wijst naar haar foto, die in 
de woonkamer hangt. Hoewel het leven 
in de groep doorgaat, blijft de herin-
nering aan haar levend, en dat vind ik 
belangrijk.”

“Ook na anderhalf jaar blijven herinneringen nog levend” 

W“We vragen nog 

weleens aan elkaar: 

‘Hoe zou Jenneken dit 

gevonden hebben?’”

Jeanine van Milligen

6



TERMINALE ZORG

betrokkenheid van medebewoners 
en hun ouders bij het overlijden van 
Cor en Jenneken. Nieske: “Voordat Cor 
de locatie verliet, mochten medewer-
kers en bewoners afscheid nemen 
en condoleren. We bleven ons verba-
zen over de stroom van bezoekers; 
het was enorm druk. Dat doet op zo’n 
moment heel erg goed; het voelde als 
een laatste eerbetoon aan Cor.” Haase 
knikt: “Ik weet nog dat ik dacht: ‘Waar 
komen al die mensen zo snel van-
daan?’ En ook op de begrafenis was 
het druk. Nagenoeg alle bewoners van 
haar groep waren er. Dat hebben we 
erg gewaardeerd. We hebben er ook 
bewust voor gekozen om Jenneken 
in Uddel te begraven. Daar was haar 
thuis, daar genoot ze van het contact 
met haar huisgenoten en had ze haar 
leven. Ik denk dat die toestroom ook 
anders was geweest wanneer we haar 
in Friesland hadden begraven.”

Laatste wensen
De keuze voor de begraafplaats, maar 
ook voor de begrafenisondernemer, 
had het echtpaar Haase van tevoren al 
gemaakt. Toen Jenneken overleed, gaf 
dat veel rust, vertelt Bernhard. “Ik denk 
dat het heel belangrijk is dat je van 
tevoren goed nadenkt over wat je wilt 
als je kind overlijdt. Er komt zo veel 
bij kijken en op dat moment verduis-
teren emoties je gedachten.” Willeke 
knikt: “Dat is ook één van de redenen 
waarom we het document ‘Laatste 
wensen’ van onze bewoners zo com-
pleet mogelijk ingevuld willen hebben. 
In elke Ondersteuningsplanbespreking 
daarna wordt doorgenomen of alles 
nog klopt.” Nieske raadt anderen aan 
om hier inderdaad werk van te maken. 
“Het plotselinge overlijden van onze 
broer plaatste ons voor veel vragen. 
En zeker als je de spil van het gezin, 
de ouders, mist, is het belangrijk om 
daar gezamenlijk een lijn in te vin-
den. Ons document was nog niet ‘af’; 

we wilden er als broers en zussen nog 
over nadenken, maar bleken er geen 
tijd meer voor te hebben…” 

Waardig afscheid
Op Muiderheim en Kroonheim ging 
de vlag halfstok toen Cor en Jenneken 
overleden. Iets wat binnen Adullam 
gebruikelijk is. Willeke: “Ik vind dat 
heel waardevol. Het is een symbool 
voor alle mensen die bij ons wonen en 
werken, maar ook richting de buiten-
wereld. Het is een uiting van je gevoel: 
‘Kijk, wij zijn in rouw; hier is iemand 
ons ontvallen.’ Persoonlijk vind ik het 
ook onderdeel uitmaken van een 
bepaalde waardigheid bij het afscheid 
nemen van een bewoner. Zo heb-
ben we hier ook de gewoonte om de 
overledene uitgeleide te doen en als 
evb’er de lijkauto te sluiten wanneer 
de overledene voor het laatst onze 
instelling verlaat. Dat is een ontzettend 
ingrijpend moment. Dit jaar hebben 
we het bij andere overleden bewoners 

ook mogen doen. Het geeft bewoners 
ook duidelijkheid: er is nu een einde 
gekomen aan de aanwezigheid van 
onze huisgenoot. Zichtbaarder kunnen 
we het bijna niet maken.” Nieske knikt: 
“Ja, dat was heel indrukwekkend. En 
ook de meditatie die de dominee hield 
voordat hij de instelling verliet. Ik heb 
dat als heel bijzonder en waardevol 
ervaren.”

Verbonden
De verbondenheid met Adullam is er 
nog, hoewel hun dierbare niet meer 
binnen een Adullam-instelling woont. 
Bernhard: “Ik blijf Adullam een warm 
hart toedragen! Ik stuur nog weleens 
een appje naar de medewerkers en als 
ik resthout over heb, uit mijn bedrijf, 
breng ik dat bij de zagerij. Daar maken 
de jongens dan weer broodplanken 
van. We hebben vooral ook in de rouw-
week ervaren hoe goed de banden 
waren. Over en weer; daar zet je niet 
zomaar een punt achter.” Hij blijft even 
stil. “Sowieso zet je er nooit een punt 
achter. Na de begrafenis leek het soms 
alsof alles weer doorging; de wereld 
het vergeten was. Maar als familie en 
ook als instelling ervaar je een groot 
gemis. Rouwverwérking? Ik vind dat 
moeilijk. Sommige dingen kún je niet 
verwerken; die draag je je hele leven 
met je mee.”

J“Je kunt niet bij iedere 

bewoner peilen hoe diep 

het verdriet gaat; dat is 

weleens moeilijk.”

Willeke Vaandering

H“Het is belangrijk om 

van tevoren goed na te 

denken over hoe je wilt 

dat alles verloopt als je 

kind komt te overlijden. 

Wanneer het moment 

daar is, worden je 

gedachten verduisterd 

door emoties.” 

Bernhard Haase 
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De toekomstvisie van Adullam luidt: 
“Adullam laat vanuit een Bijbelse 
levensovertuiging mensen deelnemen 
aan het gewone leven, door, met de 
samenleving, passende ondersteu-
ning te organiseren.”
Het stukje “met de samenleving” 
kwam ik in de afgelopen weken tij-
dens mijn bezoeken aan de voor-
zieningen Veldheim en Muiderheim 
tegen. Een aantal mooie voorbeelden, 
waarin mooie stappen worden gezet. 

Glas inzamelen in de wijk 
Vanuit Veldheim haalt een groep 
deelnemers elke twee weken glas op 
in de wijk. Op deze manier maken ze 
zich daar verdienstelijk. Fijn, als je zelf 
slecht ter been bent, dat de potten 
en flessen bij je worden opgehaald. 
Dozen en tasjes met glas staan vaak al 
klaar. Soms is er een gezellig praatje, 
wordt er even gezwaaid of is er een 
kleine attentie als dank. Het glas wordt 
op kleur gesorteerd en gaat naar de 
glasbak: goed voor het milieu. Een 
project met betekenis voor de wijk en 
van betekenis voor de deelnemers! 

De Veldschuur
In en rondom De Veldschuur in 
het natuurgebied ‘Olde Maten’ bij 
Rouveen is altijd wat te doen. Je 
kunt er heerlijk wandelen, fietsen 

en genieten van een stuk onge-
repte natuur; prachtig is het daar! De 
Veldschuur valt op in het landschap 
door de grote letters ‘Bid en Werk’ op 
het schuine, rieten dak. In het verle-
den stonden deze letters op het dak 
van de oude boerenveldschuur. In het 
infocentrum werken Staatsbosbeheer 
en stichting ‘Vrienden van de 
Oldematen’ samen aan vooral educa-
tieve projecten. Bij een bezoek aan De 
Veldschuur kun je ook deelnemers van 
Muiderheim tegenkomen. Zij helpen 
hier mee aan het onderhoud: schoffe-
len, wieden, gras aanharken, et cetera. 

De deelnemers vinden het heerlijk om 
buiten aan het werk te zijn; ze kijken 

er elke week naar uit.
Niet alleen de deelnemers, 
maar ook de vrijwilligers van De 
Veldschuur vinden het fijn. 
Vrijwilliger Annie vertelt me 
dat zij de samenwerking 
geweldig vindt: “Er is een 
band ontstaan met de deel-
nemers; als er één ziek is, 
sturen we een kaartje 
en andersom!” Over 

de medewerkers van 
Adullam die dit project 
doen, is ze zeer te spre-
ken: “Je mag wel trots zijn 
op zulke medewerkers, 

tjonge!” Nou, dat ben ik zeker! 
Begeleider Arianne doet het werk met 
veel enthousiasme, kent de deelne-
mers goed, weet wat ze kunnen en 
wat voor ieder een geschikte taak is. 
Ze is blij met dit mooie project en de 
samenwerking met de vrijwilligers. 

Ze vertelt dat bij het eten tussen 
de middag de vrijwilligers er 
soms bij komen zitten en dan de 
Bijbel mag opengaan.

Boottocht Urk
Wat is trouwens mooier dan 
stuurman te zijn op een boot 
op het IJsselmeer? Comité Urk 
organiseerde voor de voorzienin-
gen in Staphorst en de Eliëzerhof 

in Nunspeet een mooie dag. Ook dat 
is iets van ‘met elkaar samenleven’! ‘s 
Middags hield dominee Zwartbol een 
meditatie over Jona. Naar de predi-
king van Noach werd in 120 jaar niet 

geluisterd, maar de prediking 
van Jona mocht in korte 
tijd wél vrucht dragen: zij 
bekeerden zich van hun 
boze weg. Hoeveel preken 
hebben wij al gehoord en 

wat heeft het uitgewerkt? 
Na de meditatie heb-

ben we psalmen 
gezongen. Het 

was goed om 
op Urk te 
zijn.

Mét de samenleving

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel
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Wat maakt het onderscheid tussen Adullam en 
algemene instellingen die gehandicaptenzorg 
bieden? Stichting Adullam zet zich in kwalitatief 
goede zorg te bieden. Medewerkers moeten 
professioneel zijn, huisvesting moet op orde zijn, het 
financieel beleid moet gedegen zijn én deelnemers 
moeten zich veilig voelen in een adequate 
zorgomgeving. Maakt dát het onderscheid? Er mag 
toch verondersteld worden dat algemene instellingen 
die kwaliteit, professionaliteit, huisvestelijke 
soliditeit, financiële degelijkheid en veiligheid in een 
adequate zorgomgeving ook bieden? Zeker!

Begeerte?
Wat maakt dan het onderscheid? Gods Woord! Laten we 
luisteren naar Guido de Brès: “Daarna heeft God, door 
een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid 
draagt” Zijn geopenbaarde Woord gegeven. Woorden 
van zaligheid zijn ons geschonken. Zorg staat in eeuwig-
heidsperspectief. De HEERE heeft Zijn Woord gegeven 
om mensen tot de zaligheid te brengen. De HEERE werkt 
door Zijn Woord en Geest Zijn genade in het hart. De 
grootste der zondaren kan zalig worden door het bloed 
van Christus. Guido de Brès zegt dat het geloof daarnaar 
gereguleerd, gegrond en bevestigd moet worden. Het 
Woord is dan ook een regel des levens om in alle god-
zaligheid voor Zijn aangezicht te wandelen. “Maak in 
Uw woord mijn gang en treden vast.” Dat was de innige 

begeerte van David. Is dat ons aller begeerte? Weegt dat 
bij ons allen? 

Verantwoordelijkheid 
Er ligt in het bijzonder een ontzagwekkende verant-
woordelijkheid bij onze medewerkers die dagelijks Gods 
Woord openen, voorlezen en vertellen aan en zingen 
en bidden met de deelnemers. Dat vereist nauwgezette 
voorbereiding! Een Bijbelmethode is mooi, maar ont-
slaat niet van de plicht tot zorgvuldige voorbereiding. 
Niet even tussendoor! De kern van de zorg ligt namelijk 
in het Woord. De aandacht daarvoor thuis in de voorbe-
reiding en op de voorziening in het uitdragen mag geen 
sluitpost zijn. Wie is tot die dingen bekwaam? 

Zuiverheid
“En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarne-
men te doen al deze geboden voor het aangezicht des 
HEEREN onzes Gods, gelijk als Hij ons geboden heeft”, 
Deuteronomium 6:25. Die gerechtigheid is geen eigen 
gerechtigheid, geen berekende gerechtigheid, maar 
de toegerekende gerechtigheid van Christus. Onze 
Statenvertalers schrijven daar zo zuiver over in kantte-
kening 16 van Deuteronomium 6:25. De wetsvervulling 
alleen in de Wetsvolbrenger. De Statenvertalers verklaar-
den Schrift met Schrift. Dat bewaart voor kunstig ver-
dichte fabelen. Laten we die Schrift onderzoeken naar 
aanleiding van deze rijke kanttekening. 

SV, Deuteronomium 6:25, kanttekening 16:
“Naar de wet, bij conditie, indien wij de ganse wet volkomenlijk onderhouden, 
gelijk de volgende woorden uitwijzen. Vgl. Lev. 18:5. Ez. 20:11. Matth. 19:17. Rom. 10:5. 
Gal. 3:12. Jak. 2:10. Maar nademaal alle wedergeboren kinderen Gods in dit leven 
onvolmaakt blijven, zodat zij de voorzeide conditie niet kunnen volbrengen, zo 
is er geen andere weg om voor God gerechtvaardigd te worden dan door een 
oprecht geloof aan Jezus Christus, Wiens gerechtigheid en voldoening ons van 
den Vader uit genade geschonken, toegerekend en door het geloof toegeëigend 
wordt; zie Jer. 33:16. Dan. 9:24. Rom. 3:27; 8:3. 1 Kor. 1:30. 2 Kor. 5:21. Gal. 3:10, 11; waarop 
dan de goede werken volgen, als een vrucht des geloofs en bewijs van schuldige 
dankbaarheid, naar het voorschrift van Gods wet, enz., 1 Kor. 6:20. Gal. 5:6. Filipp. 1:11. 
Jak. 2:18. Sommigen verstaan hier door gerechtigheid het bewijs en uiterlijk betoon 
der gerechtigheid die wij door het geloof hebben.”

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

Onderscheid?

Adullam Contact   |   11



12



In memoriam

Willy Vlastuin

Op dinsdag 4 september jongstleden overleed 
Willy Vlastuin in de leeftijd van 28 jaar.

Willy woonde vanaf 2014 op de appartemen-
tengroep op Beekheim. Daar werd ze door de 
begeleiding levenloos in bed aangetroffen. 
Haar overlijden kwam voor ons allen geheel 
onverwacht.
We herinneren ons Willy als een lieve, gevoelige 
en meelevende jonge vrouw, die graag voor een 
ander klaarstond.

De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsge-
vonden op maandag 10 september jongstle-
den. Tijdens de rouwdienst werd gesproken over 
Johannes 3:3 “Jezus antwoordde en zeide tot hem: 
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand 
wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods 
niet zien.”
Nicodémus kwam in de nacht tot Jezus om zijn 
vragen te stellen. Jezus gaf een helder en duidelijk 
antwoord. Dit antwoord geldt ook voor ons: we 
moeten wederom geboren worden. We hebben 
het bij Willy gezien: de dood kan plotseling komen; 
elke nacht kan onze laatste zijn. Zijn wij bereid om 
God te ontmoeten? Mocht de Heere deze roep-
stem heiligen aan ons hart.

Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg.
Ds. L.G.C. Ledeboer

Het verlies van Willy is een groot verdriet en gemis 
voor haar familie, de begeleiders en de medebe-
woners van Beekheim. De Heere schenke eenieder 
Zijn troostvolle nabijheid.

Corine Geneugelijk
assistent locatieleider Beekheim

Adullam Contact   |   13
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Aandacht voor...

Hallo, ik ben Nathan. Ik ga 4 
dagen in de week naar KDC 
De Klimboom in Barneveld. 
Op de Touwladder ben ik 
altijd druk met het helpen van 
mijn lieve juffen. Tafeldekken, 
opruimen en stofzuigen. Ik 
weet al goed welke kleur 
bekers ik voor de kinderen moet pakken. Bij de 
kleuren weet ik alle gebaren. Soms weet ik dat 
zelfs beter dan mijn juffen. Ik ben er dol op om al 
mijn werkjes aan mijn opa te laten zien. Ik vraag 
dan ook elke keer weer of ik het werkje aan opa 
mag geven. Bij mijn opa wonen veel dieren. De 
kippen vind ik het allerleukst! 

Het adres is: Ekris 4, 3931 PW  Woudenberg

Ik heet Noah. Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik op groep de Touwladder te vinden, op het KDC in Barneveld. Ik kom altijd erg enthousiast binnen en geef iedereen een dikke knuffel. Mijn speelgoedauto gaat altijd met me mee; het allerliefst 
de ambulance of brandweerauto. 
Op vrijdag gaan we soms naar het zwembad. Dan gaan we met de 
grote blauwe bus. Dat vind ik echt geweldig! Soms zit ik zelfs voorin, 
naast de juf. Als we buiten spelen, 
wil ik het liefst op de gele fiets. Ik 
kan al héél hard! Ik fiets samen 
met de andere kinderen van 
mijn groep. 

Het adres is: Griegstraat 18, 3816 LV  Amersfoort

Nathan 
Gerkema Noah Roos

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Ik ben Bernd en ik ben 4 jaar. Ik ga 3 dagen naar 

KDC De Klimop in Zwolle. Ik vind het daar gewel-

dig! Samen spelen met mijn vriendje David doe ik 

heel graag. Maar werken aan tafel vind ik ook erg 

leuk: verven, kleuren, puzzelen en nog veel meer. 

Als de juf wat zegt, dan zeg ik het na. Soms moet de 

juf het nog zeggen, maar dan heb ik het al gezegd. 

Eén keer in de week hebben we gym, dat vind ik 

super! Rennen, klimmen, rollen met de bal, ik kan er 

geen genoeg van krijgen. Na die tijd ben ik best wel 

een beetje moe, maar na even 

uitgerust te hebben, ben ik er 

weer. Ik houd er ook van als de 

juf gaat voorlezen en dan vooral 

boekjes van dieren, want dieren 

vind ik heel erg mooi. Een mooie 

dierenkaart is welkom!

Het adres is: Nunspeterweg 81, 

8075 AB  Elspeet

Dag allemaal, ik ben David en ik kom 3 dagen per 
week op KDC De Klimop in Zwolle. Ik kom samen 
met mijn vriendje Bernd en ik vind het leuk om 
samen te spelen. Maar opdrachtjes doen aan tafel 
vind ik ook heel leuk om te doen. Zoals kleuren, 
verven, puzzelen en nog veel meer! Ik heb één 
favoriete auto waar ik graag mee speel en als die 
auto er niet is, zoek ik hem wel op, hoor. Eén keer 
in de week hebben we groepslogopedie. We gaan 
dan oefenen met bellenblazen of veertjes wegbla-
zen met een rietje. En als we klaar zijn, krijgen we 
een toeter en mogen we zo hard blazen als we wil-
len. Soms horen we buiten een brandweerauto; die 
hoor ik gelijk, want ik hou van de brandweer. Een 
mooie brandweer-
kaart is welkom!

Het adres is: 
Van Slotenerf 30, 
8075 CT  Elspeet

Bernd van Wijngaarden David Bakker

Elserieke en Hannerieke de Ruiter willen iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de mooie kaarten die ze hebben gekregen! Adullam Contact   |   15
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Ik ben ...
… Jannie Sanders en ik geniet van 
mensen om mij heen. Het liefst zit ik 
op mijn favoriete plekje op de bank 
in de woonkamer, met mijn benen 
omhoog op mijn voetenbankje. 
Vaak met een puzzelboek van 
‘Sanders’ op mijn schoot. 
Ik heb al veel woord-
zoekers wegge-
streept…

Adullam Contact   |   17



“Kees heeft het syndroom van Down en 
is de één-na-jongste uit een gezin van 
negen jongens en twee meiden. Nadat 
onze moeder kort na een beroerte over-
leed, kwam de zorg voor Kees bij mij te 
liggen. Ik was toen vijfentwintig jaar. 
En dat was de gewoonste zaak van de 
wereld hoor. Je leerde in die tijd tot je 
vijftiende en ging dan aan het werk. Ik 
moest gewoon en vond dat ook heel 
normaal. Dat kun je je tegenwoordig niet 
meer voorstellen…!”

Impact
“Voor Kees heeft de verhuizing naar 
Genemuiden een enorme impact gehad. 
Vóór deze verhuizing heeft hij op een 
locatie van Philadelphia gewoond. Daar 
had hij het niet naar de zin. Als je hem 
dan aan de telefoon had, dan zei-die: 
‘Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet 
op aard’; mijn tranen hebt G' in Uwe fles 
vergaard’…” Mevrouw Visscher vertelt 
na een korte pauze verder: “En toen ik 

hem een keer belde dat hij over niet al te 
lange tijd in Staphorst kon gaan wonen, 
zei Kees: ‘Ik heb het zelf uit Zijnen mond 
gehoord.’” Hoofdschuddend mompelt 
mevrouw Visscher: “Die Keesie toch!”
“Tja…,” zucht mevrouw Visscher, “nu 
moest hij na achttien jaren zijn ver-
trouwde plek te Staphorst verlaten en 
verwisselen voor Genemuiden. ‘Hè hè, 
weer Genemuiden’, zei hij dan, als hij 
thuiskwam. Hij had het niet naar de zin 
in het voormalige gebouw dat aan de 
Prins Clausstraat te Genemuiden stond. 
Toen Kees zijn intrek in het nieuwe 
gebouw Muiderheim had genomen, 
hebben we het hem niet meer horen 
zeggen. Wat het geweest is, weten 
we niet, maar we zijn blij dat Kees 
het nu naar de zin heeft op de locatie 
Muiderheim.” 

Zaterdag
Toch is Kees niet helemaal weg te slaan 
uit Staphorst. “Eens in de veertien dagen 

gaat hij op zaterdag naar 
een gastgezin dat veel 
voor hem betekent. Daar 
komt hij al meer dan 
twintig jaar. We weten 
dat hij daar in goede 
en vertrouwde handen 
is en dat onze Kees het 
bezoek niet graag zou 
overslaan!”

Vogelperikelen
“Zorgen om Kees? Nee, 
die hebben we geluk-
kig niet. Ik ben blij dat 

Tekst: Inge Pol-ten Hove

Belevenissen in Genemuiden… 

die Keessie toch!
’n Rasechte 

‘Gaellemuniger’ is 

ze niet, maar na 26 

jaren is ze inmiddels 

wel helemaal 

ingeburgerd in 

de tapijtstad 

Genemuiden. 

Mevrouw Visscher-de 

Bruin grapt: “Tja… 

de liefde doet je man 

volgen, hè?” Dat het 

niet voor iedereen zo 

vanzelfsprekend is 

om naar een andere 

plaats te verhuizen, 

blijkt wel uit de 

ervaringen van haar 

broer Kees…

Kees op 4-jarige leefijd
1818



ik deze taak op me kan 
nemen en dit voor hem 
kan doen. Het is ook zo 
vanzelfsprekend gewor-
den. Ja, je kunt van alles 
met hem beleven; het 
is een vrolijke frans! 
Zo zaten we een keer 
buiten koffie te drinken 
met een stuk appelge-
bak erbij. Een brutale 
merel keek vanaf de 
schutting begerig 
naar het appelgebak 
van Kees. Wij zeiden 
tegen Kees: ‘Hou ‘m in 
de gaten hoor, Kees! 
Hij vreet je appeltaart 
straks nog op!‘ Kees 
bleef echter onge-
stoord zijn nog warme 
koffie opdrinken. We 
hadden het nog niet 
gezegd of ja hoor: 
daar vloog de merel 
recht op het gebakje af. Voordat 
Kees zijn appelgebak ook maar kon 
pakken, was het al te laat! De merel 
vloog met het lekkers het schuurtje 

op. Wat was Kees verontwaardigd! 
Toen Kees uiteindelijk weer lekker 
in de tuinstoel zat, keek de merel 
van bovenaf brutaal toe hoe Kees 
zijn nieuwe gebak zat op te eten. De 
merel begon luidkeels te fluiten en 

poepte, ja, precies op de schoen van 
Kees. We hebben geschaterd van het 
lachen natuurlijk!”
Mevrouw Visscher vervolgt: “Nee, 
Kees heeft het niet zo op vogels. Dat 
is zo gekomen toen onze vader bezig 
was met het ringen van zijn vogels. 
Kees zat er met zijn neus bovenop. En 
ja, toen schoot opeens dat vogeltje 
uit vaders grote handen, recht in het 
gezicht van Kees. Die is daar zó onge-
looflijk van geschrokken, dat hij vanaf 
die tijd veilig achter het raam is gaan 
toekijken.”

Belevenissen
Ondertussen stromen meerdere 
huisgenoten naar binnen in huize 
Visscher. Je kunt aan hun verha-
len merken dat Kees er helemaal 
bij hoort in de familie. “Op bruilof-
ten mocht hij natuurlijk heel de dag 

mee. Nu beginnen we er 
niet meer aan, doordat we 
nog niet zo lang geleden 
hebben meegemaakt dat 
hij een trap niet meer op 
durfde. We hebben er toen 
anderhalf uur over gedaan 
om hem weer boven te 
krijgen. Dat heeft alles te 
maken met zijn beginnende 
dementie. Eerder kon hij de 
Bijbelboeken feilloos van 
Genesis tot Openbaringen 
opnoemen. Nu niet meer. 
Ja, de namen van dominees 
gaat nog wel, die vergeet hij 
niet”, lacht mevrouw Visscher. 
“En ja, moet je horen: domi-
nee Pieters vroeg op een 
keer aan Kees wat hij van de 
preek vond. Kees antwoordde 
daarop: ‘Veel te moeilijk domi-
nee, véél te moeilijk!’ Ja, hij is 
goudeerlijk”, lacht ze.

Emoties
“Ondanks dat hij een vrolijke frans 
is en altijd dikke lol heeft met zijn 
kleine neefje, heeft Kees ook een 
andere kant. Pas waren we memory 
aan het spelen en was het Kees zijn 
beurt. Toen hij dat niet in de gaten 
had, zei ik: ‘Kees, ben je aan het dro-
men?’ Daarop barstte hij in huilen 
uit en zei: ‘Ik moet aan Lijsje denken’ 
(een bewoner die dit jaar overleden 
is). Ja, hij is niet iemand die snel huilt, 
maar Lijsje kende hij al 22 jaar en ze 
gingen met elkaar om alsof ze broer 
en zus waren. Het heeft hem daar-
door behoorlijk aangegrepen. Het 
mooie is, dat Kees heel open en eer-
lijk is over wat hij denkt en voelt. Dat 
maakt gesprekken een stuk makke-
lijker. Ja, je merkt: onze Kees, we zou-
den hem niet graag missen. We zijn 
dol op hem en hij op ons!”

Van het thuisfront… 

V“Voordat Kees zijn 

appelgebak ook 

maar kon pakken, 

was het al te laat!”
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2   Hillie Visscher 
(Druivenstein) 
zorgt ervoor dat 
het pad weer 
goed schoon 
wordt.

1   Nog een 
laatste zwaai 
naar het oude 
Horstheim, voor-
dat de verbou-
wing begint.

Tekst: redactie In de lens

1

Kiekjes uit Staphorst

2

Adullam Contact   |   21



22



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

Dag allemaal, ik ben Kevin 
Bik en ik ben 16 jaar oud. Ik 
woon nu ruim een jaar op 
Muiderheim in Genemuiden. Ik 
ben een jongen die erg actief is. 
Dat bedoel ik dan letterlijk, hè?! 
Ik fiets veel rondjes om 
Muiderheim en ik schommel 
graag, waarbij ik heel hard kan 
zingen. Maar wat ik het aller-
liefst doe, is werken als een 
echte man. Zagen met een 
echte zaag, timmeren met een 
echte hamer. Als ik in het week-
end bij mijn papa en mama 
thuis ben, doe ik dat in de 
schuur. 
Heggen snoeien met een 
snoeischaar is een klus die 

ik superleuk vind om 
te doen. Ik hoef het 
maar één keer te heb-
ben gezien en ik weet 
hoe het werkt. De eerste 
keer de heg snoeien op 
Muiderheim deed een 
beetje pijn aan mijn han-
den, maar nu werk ik met 
werkhandschoenen. Ziet 
u me op de foto bezig zijn 
met het snoeien? Ik kan 
het heel precies, hoor! Elk 
takje moet van een steel 
geknipt worden en daarna 
gaat de steel ook in heel 
veel kleine stukjes, want 
het moet wel in de kruiwa-
gen passen.

Breien

Snoeien

Mij is gevraagd om iets te vertel-
len over mijn hobby handwer-
ken, maar eerst zal ik mij even 
voorstellen: ik ben Gerda van 
Oost en ik woon al 2 jaar met 
veel plezier in Alblasserdam op 
Polderheim. Daarvóór woonde ik 
in Werkendam en mijn wieg stond 
op 17 januari 1962 in Roermond!
Ik heb veel hobby’s: foto’s kijken 
van mijn (familie-)uitje op mijn 
iPad, breien, haken en knopen.
Het liefst doe ik breien; vaak doe 
ik dat ’s avonds, nadat we koffie 
hebben gedronken op de groep. 
Op dit moment ben ik een groen 
vest voor mijn lieve zus Maaike 
aan het breien.

Ik heb al heel wat dingen 
gemaakt: sjaals, pannen-
lappen, kussens, poppen-
dekentjes, enzovoort. En 
als ik niet meer weet wat 
ik eventueel kan hand-
werken, dan heeft mijn 
zus wel een idee.
Overdag heb ik mijn werk 
op Wilgenheim, waar ik 
letters en lintjes knip voor 
het winkeltje Diversiteit en 
soms pak ik krakelingen in. 
Maar af en toe mag ik op 
Wilgenheim ook handwer-
ken en dat vind ik toch wel 
het leukst! Hartelijke groe-
ten van Gerda.
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Kees glimlacht. Het programma staat al lang 
van tevoren vast. Dit jaar wordt de kerstvie-
ring op D.V. vrijdagochtend 21 december 
a.s. in De Leerkamer gehouden. Ds. H.J. van 
Marle zal de kerstvertelling verzorgen. “De 
kerstviering vraagt een goede organisatie; 
meer nog dan de vieringen van de andere 
heilsfeiten. Dat komt ook doordat dit een 
openbare aangelegenheid is, waarbij de 
hele familie welkom is. Jaarlijks komen er 
rond de 350 mensen.” Karel: “Iedereen is 
welkom. Kom je ook?”

Puurheid trekt aan
Grenette heeft alle kerstvieringen op 
Horstheim meegemaakt. Ze vertelt: “Het is 
bijzonder om erbij te zijn. Het is alleen al zo 
mooi om de deelnemers op het podium te 
zien staan en te luisteren naar wat ze weten 
en kunnen. Daarnaast is hun puurheid en 
openheid over het geloof en hun eerbied 
voor het Opperwezen soms zo bescha-
mend voor ons.”
“Ze weten zo goed wat kerst is en wat het 
betekent voor ons, hè Karel.” Ze richt zich 

Kerstviering

Tekst en foto’s: Anne Rebel-Lodder

“Het verbaast me wat ze weten  van de inhoud van kerst”

I“Iedereen is 

welkom. Kom 

je ook?”

Karel Strijkert

“De kerstviering is fijn. 

Bijbellezen, samen zin-

gen, de vertelling. Over 

de herders. En ik zat 

vooraan”, vertelt Karel 

Strijkert (36) aan zijn 

schoonzus Grenette 

Strijkert en locatieleider 

Kees Hazenboom. En, van 

de gelegenheid gebruik-

makend: “Mag ík de vol-

gende keer uit de Bijbel 

lezen?”

24



tot Karel. “Waar denken we aan 
met kerst en waarom?” Karel 
antwoordt: “Dat de Heere Jezus 
is geboren. Dan kunnen wij een 
nieuw hart krijgen. De dominee 
ook. Maar vanavond ga ik zwem-
men”, zegt Karel openhartig. 
Grenette lacht. “Ja Karel, van-
avond ga je zwemmen. Maar ik 
vind het toch knap van jou dat jij 
zo goed weet wat kerst inhoudt.”

Inhoud van kerst
Kees valt haar bij: “Wat me altijd 
weer opvalt is, hoe intens de 
deelnemers deze jaarlijks terug-
kerende bijeenkomst beleven. 
Ze zijn ervan doordrongen dat 
de geboorte van de Heere Jezus 
noodzakelijk is. Ze weten dat wij 
allemaal een zondig hart hebben, 

dat vernieuwd moet worden. Wij houden hen voor dat 
ze daar om mogen én moeten vragen. Ik heb dat ook 
zeker wel teruggekregen van onze deelnemers. Iemand 
zei me: ‘Kees, ik vraag elke avond of het kerst mag wor-
den in mijn hart.’” 

Goed voorbereid
In oktober starten de voorbereidingen voor kerst. 
Jaarlijks zijn twee begeleiders belast met de organisatie. 
Het programma moet gemaakt worden en afgestemd 
worden met de groepen. Ook de catering is een heel 
geregel. Iedereen wordt goed verzorgd met een kopje 

KERSTVIERING

“Het verbaast me wat ze weten  van de inhoud van kerst”
Foto v.l.n.r.: Kees Hazenboom, 
Karel Strijkert en Grenette 
Strijkert. 

Z“Ze zijn ervan 

doordrongen 

dat de 

geboorte van 

de Heere Jezus 

noodzakelijk is.”

Kees Hazenboom

H“Het is 

bijzonder om 

erbij te zijn.”

Grenette Strijkert
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koffie en een plakje cake. Deze cakes 
worden door de deelnemers van 
tevoren gebakken. Tijdens de viering 
zelf serveren vrijwilligers koffie en 
cake.

Ook de deelnemers van Horstheim 
leven al lang van tevoren toe naar 
kerst. In de groepen werken ze tijdens 
het Bijbelonderwijs aan de voorbe-
reiding op de viering van dit heilsfeit. 
Ze leren psalmen, gezangen, teksten 
of een muziekstuk. Want elke groep 
brengt iets ten gehore tijdens de 
kerstviering. En ze krijgen van tevo-
ren al een ingekort programma, zodat 
ze weten wat er komen gaat.
Grenette: “Dankzij de goede voorbe-
reidingen verloopt de kerstviering 
altijd ontzettend ordelijk. Er is nog 
nooit iets vervelends voorgevallen. 
Tijdens de kerstviering blijft ieder-
een zitten. Koffie en cake krijg je op je 

stoel aangeboden. Zo wordt de hoe-
veelheid aan prikkels tot een mini-
mum beperkt.”

De rode draad
“Ik kan me nog herinneren dat elke 
groep een schilderij had gemaakt van 
een afbeelding uit de adventstijd. Op 
elk schilderij was een stuk rood draad 
verweven. Naast elkaar vormen deze 
werkstukken een prachtige collage”, 
vertelt Grenette. Overigens valt deze 
collage nog steeds op Horstheim te 
bewonderen.
Grenette: “Wij zijn ontzettend blij dat 
er voor Karel een instelling is zoals 
Adullam. Alleen al het feit dat deelne-
mers dagelijks wordt voorgehouden 
waar ze voor hun troost in verdriet 
naartoe moeten. In alles kun je zien 
dat het maar om één ding gaat, en 
dat is het nodige voor je ziel. Dat is 
toch onbetaalbaar?”

De Koraalzangers tijdens een bezoek aan het Centraal bureau in Barneveld. 
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KERSTVIERING

Adullam wil vanuit een Bijbelse levensovertui-
ging passende zorg en ondersteuning bie-
den aan mensen die dat nodig hebben. De 
overheid stelt echter geen financiële midde-
len ter beschikking voor identiteitsvorming. 
Dit wordt door Adullam uit eigen middelen 
bekostigd.
Zo is de vraag naar handvatten voor leiding-
gevenden en medewerkers, om richting en 
sturing te geven aan identiteit, toegenomen. 
Daarvoor heeft Adullam het introductiepro-
gramma voor nieuwe medewerkers opnieuw 

ingericht, waarbij meer nadruk is gelegd op 
identiteit. Ook is in 2018 het project Bijbels 
Onderwijs van start gegaan, dat geheel door 
Adullam zelf is ontwikkeld. De invulling van 
de viering van heilsfeiten wordt evenmin door 
de overheid bekostigd. Denk hierbij aan loca-
tiekosten voor de kerstviering, het vervoer, de 
catering en de aanwezigheid van het voltal-
lige personeel. Uw financiële steun om aan 
onze identiteit invulling te geven, wordt hoog 
gewaardeerd. U kunt gebruikmaken van de 
acceptgiro die bij dit magazine bijgesloten is.

Onze identiteit is kostbaar!

Een greep uit de gemaakte 
schilderijen, die samen een 
collage vormen. 
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Voor elke gelegenheid een  leuk presentje

Tekst: Anne Marie Danse-Kouwenhoven, Foto’s: Henk van de Bos

“Mensen komen vaak  voor een cadeaupakketje 
         en dat pak  ik mooi in!”

In de mooi verbouwde winkel Diversiteit van dag-

activiteitencentrum Wilgenheim in Alblasserdam 

word je omgeven door een sfeer van creativiteit, 

licht en ruimte. Aantrekkelijke cadeaupakketjes 

staan uitgestald, de houten schappen zijn gevuld 

met lekkers voor bij de thee of borrel. De verkoop 

van de eindejaarspakketten is in volle gang. Drie 

deelnemers en een activiteitenbegeleider vertel-

len wat zij zo leuk vinden aan hun werk.

D“De omzet is 

verdubbeld!”

Willeke de Vos
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Voor elke gelegenheid een  leuk presentje

EINDEJAARSPAKKETTEN

“Mensen komen vaak  voor een cadeaupakketje 
         en dat pak  ik mooi in!”

Met een grote glimlach doet Willeke 
de Vos (22) de deur open van de win-
kel Diversiteit. Willeke is sinds twee 
jaar medewerker activiteitenbegelei-
ding. Daarnaast mag zij zich ‘trendwat-
cher’ van Wilgenheim noemen. Dat 
houdt in dat zij kijkt naar wat men-
sen op dit moment leuk vinden om te 
kopen en deze trend vertaalt naar de 
winkel. “De winkel is in mei verbouwd 
en het assortiment is vernieuwd. Dat 
is goed uitgepakt: de omzet is verdub-
beld”, vertelt Willeke. “We proberen 
te zorgen dat de deelnemers aan elk 
product iets bijdragen. Soms simpel 
door er een ‘mutsje’ en stempel op te 
zetten. Het aanbod aan activiteiten 
varieert van inpakwerk en pakketver-
zorging tot productiewerk voor de 
winkel en de pakketten. Een aan-
tal deelnemers kan zelf bestellingen 
opnemen en op de computer invoe-
ren. Doel is om de deelnemers in het 
gehele proces te betrekken en als 
volledige werknemers te zien. We kun-
nen ze ook niet missen, want zonder 
hun inzet kan de winkel niet draaien. 
De Werkplaats maakt ook verschil-
lende dingen voor de winkel. Dit jaar 
heb ik opnieuw de eindejaarspakket-
ten mogen samenstellen. In novem-
ber zijn we gestart met het inpakwerk. 
Vorig jaar hadden we 350 eindejaars-
pakketten en het aantal bestellingen is 
elk jaar meer. De prijzen liggen tussen 
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de € 12,50 en € 50,-. In de laatste twee 
weken van december worden de pak-
ketten door de klanten opgehaald 
of met de bus naar de bezorglocatie 
gebracht.

Oprechtheid
Deze extra taak geeft mij veel vol-
doening; ik kan daar mijn creativiteit 
in kwijt. Zo maken wij ook pakket-
ten voor de Dag van de Leraar, pak-
ketten voor de Dag van de Zorg of 
een andere gelegenheid. Er is een 
PR-groep gestart die meer bekend-
heid zal geven aan wat wij maken, 
omdat het moeilijk is het hele jaar 
voldoende werk te hebben. Bedrijven 
worden benaderd om hun relatiege-
schenken door ons te laten inpakken. 
Ook proberen wij ons in de omgeving 

als ‘pakketverzorgers’ te promoten. 
Door bij ons pakketten te bestellen, 
help je mensen met een verstande-
lijke beperking aan werk.
Wat ik het mooist vind aan dit werk, 
is dat je een band opbouwt met de 
deelnemers. Ik vind het mooi om te 
ervaren dat ik na een weekje vakan-
tie weer hartelijk word onthaald. 
Ook de oprechte interesse van de 
deelnemers vind ik bijzonder. 
De dankbaarheid bij dit werk is 
zó groot! Deelnemers zijn met 
kleine dingen blij en daar leer 
ik elke dag weer van!”

Verkopen 
Deelnemer Joke de Jong 
(40) vindt het leuk om in de 
winkel te staan en onthoudt 

nauwkeurig wat mensen bestellen. Zij 
werkt al jaren bij Adullam en woont 
op Molenheim. Met haar vriendelijke 
lach vertelt Joke: “Mensen komen vaak 
voor een cadeaupakketje en dat pak 
ik dan mooi in. Ik knip letters voor de 
cadeautasjes en kleur die in. Ook ga ik 
met koffie en thee rond en ik weet wie 
van de leiding graag geklopte melk 
in zijn koffie wil. Het leukste aan mijn 
werk vind ik de winkel!”

Houtbewerken
Bas Zuiddam (17) is zorgzaam aange-
legd en houdt van een geintje op z’n 
tijd. Willeke vertelt dat Bas zich goed 
heeft voorbereid op dit gesprek. Hij 
zaagt in de Werkplaats uit hout de 
mooiste cadeaus. Zo maakt hij tapas-
planken en houten decoratiehuisjes. 

EINDEJAARSPAKKETTEN

H“Het leukst vind ik de winkel!”

Joke de Jong

H“Het is heel precies werk.”

Bas Zuiddam

Adullam Contact   |   31



32



Bas praat honderduit over hoe dat 
in zijn werk gaat en maakt wel 56 
planken in een week. Bas: “Het is heel 
precies werk. Ik moet goed opletten, 
anders gaat het mis. Maar ik mag van 
mijn begeleiding veel alleen doen. Het 
liefst maak ik broodplanken.”

Inpakwerk 
Janita Hak (18) is een enthousiaste, 
goedlachse deelnemer, die werkzaam 
is in de productiegroep. Janita en Bas 
komen beiden van ZML-school De 
Rank in Barendrecht, die onderdeel 
uitmaakt van de Stichting voor spe-
ciaal onderwijs op reformatorische 

grondslag, en wonen nog thuis. Zij 
hebben op Wilgenheim een vaste 
baan gevonden. Janita: “Ik vind het 
hier leuk werken. Ik vul zakjes met 
muesli of nootjes en verpak die lucht-
dicht. Het mooiste moment is als alle 
pakjes klaar zijn. Dan zeggen wij: ‘Dat 
hebben wij gedaan.’ Maar het belang-
rijkst vind ik om uit de Bijbel te horen. 
Daar word ik heel blij van.”

Dankbaarheid 
Willeke vraagt aan Bas en Joke of zij 
het óók belangrijk vinden dat er uit de 
Bijbel wordt gelezen.
Joke: “Hoe moet ik dat nu uitleggen. 

Toen er wat met mijn moeder was, 
hebben we samen in de groep voor 
haar gebeden. Ik vind het fijn dat ik 
hier kan vertellen waar ik mee zit.” 
Bas: “Ik zit te genieten, maar ik heb al 
genoeg verteld.” Janita: “Mijn lieve-
lingspsalm is: ‘Ik zal met vreugd in 
‘t huis des HEEREN gaan’ [Ps. 116:11, 
red.]. Ik kijk altijd in de kerk of we die 
gaan zingen en dan kijk ik een beetje 
sip als dat niet zo is.”
Willeke: “Ik weet nog dat een deelne-
mer na de opening van de winkel zei: 
“Dat de Heere ons geeft dat we hier 
werk hebben, is bijzonder. Daar moe-
ten wij de Heere voor danken.”

Oók een eindejaars- of cadeaupakket bestellen? 

Vraag vrijblijvend informatie op door een e-mail te sturen naar diversiteit@adullamzorg.nl.

EINDEJAARSPAKKETTEN

H“Het mooiste 

moment is als alle 

pakjes klaar zijn.”

Janita Hak
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Uit: Een lied op den sabbatdag 

Op een zondagavond stapt een fors 

gebouwde jongeman rond tussen de kermis-

kramen. Het is aan hem te zien dat hij schip-

per is. Uiterlijk rustig loopt hij daar en soms 

kijkt hij verlangend naar de grote tent, waar 

de grote dwaasheden worden vertoond. Maar 

nee, deze schipper is niet zo rustig als hij er 

aan de buitenkant uitziet. Geen wonder, want 

hij is deze avond - tegen de smeekbeden van 

zijn jonge vrouw in - naar de kermis gegaan, 

terwijl hun kind ernstig ziek is. Toch heeft 

hij doorgezet en is zo tegen zijn geweten 

ingegaan. Hij wil en zal plezier hebben. Het 

leven is al saai genoeg. Het lukt hem niet om 

zijn geweten tot zwijgen te brengen. Het gaat 

met hem mee de tenten der ijdelheid binnen. 

Welnu, hij heeft zijn kermispret! 

Thuis zit zijn vrouw bij het bedje van hun 

enig kind. De kleine heeft hoge koorts, het 

borstje gaat hijgend op en neer en kreunend 

woelt het kind heen en weer. De arme moe-

der is machteloos. Zij kan haar kind niet hel-

pen en ook het drankje van de dokter helpt 

niet meer. Snikkend zit de jonge moeder bij 

De kermisganger

Er was een kermis in het 

kleine stadje, dat anders 

zo stil aan de oever der 

rivier lag te dromen…
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Eindejaarsverhaal

het bedje van het kind, bij wie het zweet op 

het gezichtje staat. Dan komt, kort en krach-

tig, de doodsstrijd. Een kramp, een siddering 

vaart door het lichaampje, nog even ope-

nen zich de kleine oogjes, een korte snik, een 

zucht en de kleine is niet meer. De moeder 

werpt zich schreiend 

in haar eenzaam-

heid voor het bedje. 

Wat zal ze anders 

doen dan haar leed 

uitschreien? Zo blijft 

ze de halve nacht 

liggen. 

Diep in de nacht 

gaat de schipper 

naar huis. Deze zon-

dagavond heeft hij 

de zonde als water 

ingedronken. Maar 

wat hij ook pro-

beerde, hij kon zijn 

knagend geweten niet tot zwijgen brengen. 

Alle vreugde van de kermispret is bij hem 

weggevaagd. Dood en verderf grijnzen hem 

aan en in zijn sombere ziel klinkt het: ‘Voor u 

geen genade meer.’ Het bange zweet breekt 

hem uit. Hij tracht het van zich af te zetten, 

maar het wordt steeds erger met hem. Als een 

gejaagd hert spoedt hij voort. 

Reeds van verre ziet hij dat het licht nog aan is 

op zijn schip. Dus zijn vrouw is nog op. Haastig 

begeeft hij zich naar het schip, loopt over de 

plank, stapt in het gangboord en laat zich dan 

langs het kleine trapje in de roef zakken. Daar 

ziet hij zijn vrouw. Deze heft het betraande 

gezicht naar hem op en zegt: “Dood, onze 

kleine lieveling is dood!” Het slaat als een 

mokerslag in zijn hart. Sprakeloos blijft hij een 

ogenblik staan. Zijn kind in de eeuwigheid; 

wat een vreselijke gedachte. Hij werpt een blik 

op het lijkbleke gezichtje van zijn kind. Het is 

alsof dat kind hem aanklaagt en zegt: ‘Dit is 

jouw schuld!’ Hij krijgt het steeds benauwder 

en werpt het deurtje naar het ruim open. O, 

als hij daar nu zo lag, dan was het voor eeu-

wig verloren. Het wordt hem steeds benauw-

der, hij loopt in bange zielsworsteling heen 

en weer. Als bergen stapelen de zonden zich 

op tussen God en zijn ziel; hij voelt de onein-

dige afstand. Op duizend vragen kan hij niet 

één antwoord geven. De wapenen van ver-

zet glijden hem uit de handen en zo wordt 

de kermisganger van die dag tot een bidder 

gemaakt.

Dan zinkt hij op zijn knieën neer bij het bedje 

van hun kind en hij roept uit de nood van zijn 

ziel:

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden;

Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden;

Uw goedheid wordt noch paal noch perk gezet.

Ai, was mij wel van ongerechtigheid;

Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden;

Zie mijn berouw, hoor hoe een boet’ling pleit,

En reinig mij van al mijn vuile zonden.
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Tekst: Jacoline Spelt
Voor de jeugd

Lieve jongens en meisjes,

Zie je de kindjes op de kleurplaat 
zwaaien naar de mensen in de lucht-
ballon? Zo zwaai ik deze keer naar 
jullie. Na vijf jaar de jeugdrubriek te 
hebben verzorgd, ga ik er nu mee 
stoppen. Dankjewel dat jullie telkens 
de oplossingen naar mij toestuurden 
met soms een gezellig verhaal-
tje of briefje erbij, zodat ik jul-
lie een beetje leerde kennen. 
Jammer dat dit nu voorbij is; 
de postbode zal nu vast min-
der vaak bij ons het paadje op 
komen wandelen.
Maar gelukkig is er een nieuwe 
puzzeljuf gevonden! Ben jij 
ook zo benieuwd wie dat is 
en hoe zij het gaat doen? Nog 
even wachten op het volgende 
Adullam Contact. Ik wens jullie 
al het nodig toe in het leven. 
Groetjes van puzzeljuf Jacoline 
Spelt.

Kleur de kleurplaat mooi in en 
los de puzzelgroet op (1=A, 
2=B, 3=C, enzovoort). Stuur 

de kleurplaat en de oplossing vóór 
D.V. 18 januari 2019 naar de nieuwe 
puzzeljuf:

Puzzelpost Adullam
Peulenlaan 93
3371 XH Hardinxveld-Giessendam

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:
Anne-Lise den Bok 
uit Wijk en Aalburg (9 jaar)Jannet Hooijmeijer 

uit Elspeet (11 jaar)
Alida Schaap 
uit Nieuw-Beijerland (12 jaar)

Pssst! 
Verrassing! 
Graag willen we juf Jacoline 

hartelijk bedanken voor haar 

inzet. Verrassen jullie haar 

met een mooie tekening of 

kleurplaat? 

Het adres is: 

Spoekeboompje 28

8075 DK  Elspeet

9-11  26-5-7  4 - 1 - 7   5-14  26-23-1-1-9  14-15-7  5-5-14  11-5-5-18  2-9-10  4 - 5   12-1-1-20-19-20-5  11-5-5-18

!
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Hij keek de brutale indringers rus-
tig aan. Ze schreeuwden hem toe 
dat hij een verhaal moest vertellen. 
Hij vertelde. Toen zijn 
verhaal uit was, klonk 
het: “Vooruit, nog meer 
vertellen, Toewan!” Ten 
slotte zeiden ze plage-
rig: “Stop! Nou is het 
wel genoeg.” Ze ban-
jerden zijn huisje rond, 
keken in zijn koffers, 
doorzochten zijn kast 
en schudden zijn kleren 
uit. Opeens kwam er 
één met zijn horloge 
aanlopen. Ze hadden 
nog nooit zoiets gezien en gaven het 
aan elkaar door om te bekijken. “Laat 
eens zien wat je ermee kan”, zeiden ze 
tegen de zendeling. Hij draaide de wij-
zers en toonde hen de binnenkant.
Ondertussen keerden ze zijn huis bin-
nenstebuiten. Daar kwam er één met 

een brandglas. “Wat is dat nu weer, 
Toewan?” “Een brandglas, kijk maar.” 
De zendeling hield het brandglas in de 
zon en brandde een gaatje in een stuk 
papier. Hij liet ze voelen dat het echt 
prikte op je arm. En eindelijk stak hij er 
hun sigaretjes mee aan.
Ze bleven. De hele morgen. Toen vond 
iemand zijn viool. “Wat is dit, Toewan?” 
Nommensen vertelde hen dat het zijn 
viool was; een ding om muziek mee te 
maken. “Spelen!”, riepen ze. En de zen-
deling speelde, en hij moest blijven 
spelen, ook al hadden ze er al genoeg 
van. “We blijven eten.” “Goed, mannen”, 
zei Nommensen. Ze aten, bleven de 
hele middag en avond en eisten weer 
een maaltijd. Hun onbeschoftheid was 
zo erg, dat het bijna niet te verdragen 
was. Ze kauwden op hun pruimen en 
spuwden het rode sap op de grond, 

tegen de muur en op de tafel waaraan 
de zendeling zat.
Ze treiterden hem tot midden in de 
nacht. Toen zei Nommensen: “Ik ben 
nu moe, ik wil nu gaan slapen.” “Wij 
ook”, zeiden de indringers. De zende-
ling ging liggen op zijn rustbank van 

bamboe. De Bataks zongen heidense 
liederen, spuugden op de grond en 
vielen eindelijk in slaap.
Diep in de nacht werd de zendeling 
wakker. Hij keek om zich heen. Daar 
lagen de mannen op de grond. Het 
was een koude nacht. Nommensen 
keek naar de donkere lijven op de 
vloer. Medelijden bezette zijn hart. 
“Vader, vergeef het hun, want ze 
weten niet wat ze doen”, bad hij. 
Daarna kwam hij overeind, liep 
naar de kast en pakte drie dekens. 
Voorzichtig spreidde hij ze over de zes 
slapende mannen.
’s Morgens werd één van de Bataks 
wakker. Hij richtte zich op. Waar was 
hij? O ja, in het huis van die blanke. Hij 
vroeg zich af wat er over hem heen 
lag, en over de anderen. Hij maakte 
zijn vrienden wakker en wees op de 

dekens. “Wie heeft 
ons toegedekt?”, 
vroeg hij. Slaperig 
keken ze naar 
Nommensen, die 
rustig lag te slapen. 
Ze herinnerden 
zich weer wat ze 
hadden gedaan, 
de vorige dag. Ze 
beseften het: nie-
mand anders dan 
de zendeling kon 
hen hebben toege-

dekt. Zo had hij hen tegen de kou van 
de nacht beschermd. Ze keken elkaar 
aan. En zwegen. Behoedzaam lieten 
ze de dekens van zich afglijden. Vol 
schaamte slopen ze weg. Tegen zóveel 
liefde konden ze niet op!

Tekst: Maarten Brand - bron: Leesboek voor de christelijke school, Meijer & Van Hulzen, 1950 Verhaal

De moedige zendeling zag 

hoe zes Bataks zijn huis bin-

nenkwamen. Onbeschoft 

en met veel lawaai drongen 

ze ’s ochtends zijn woning 

in. Nommensen wist hoe 

gevaarlijk het was om op 

Sumatra zendeling te zijn. Er 

waren al aanslagen op zijn 

leven gepleegd, een poging 

om hem te vergiftigen was 

mislukt.

Zóveel liefde
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Anneleen de Heus
Medewerker woonbegeleiding 
op woonvoorziening Beekheim 

Drie jaar geleden kwam Anneleen de Heus 
(21) voor het eerst in aanraking met Adullam. 
Anneleen: "Ik liep stage op Beekheim voor mijn 
SAW-opleiding. Na deze stage wist ik precies wat 
ik wilde, namelijk: werken bij Beekheim! Ik werk 
hier nu sinds augustus en het is echt helemaal 
‘mijn ding’. Ik vind het heel erg leuk om met de 
bewoners goede gesprekken te voeren, hen te 
begeleiden in het dagelijks leven en activiteiten 
te doen die hen aanspreken. Ik kan dossiers inle-
zen om de bewoners te leren kennen, maar het 
is veel interessanter om het uit hun eigen mond 
te horen.
Wat ik zo bijzonder 
vind aan het werken bij 
Adullam is de identiteit. 
Op mijn vorige werk 
ontbrak dat en dán 
pas zie je hoe waarde-
vol dat is. Ik kan niet 
álles voor de bewoners 
betekenen, maar er is 
er Eén Die dat wél kan. 
Dat mag ik hen dan ook 
vertellen en dat geeft 
zowel mij als de bewo-
ners rust. 
Toen ik de bewoners 
vertelde dat ik op mijn 
vorige werk ging kijken, 
vroeg ik hen: “En, wat 
als ze mij nu terugvra-
gen om daar te komen 
werken? Wat moet ik 
dan doen?” Daarop riepen ze in koor: “Nee, jij 
moet hier blijven!” Daar word ik zo blij van. Bij dit 
werk geef je heel veel, maar je krijgt er nog veel 
meer voor terug!"

“Elke dag kijk 
ik ernaar uit 
om te gaan 

werken!”

Mijn naam is Jannie Schra. Ik woon in Staphorst, 
ben getrouwd en heb negen kinderen. Via 
onze jongste dochter Julia ben ik in aanraking 
gekomen met Adullam. Julia is geboren met 
het syndroom van Down. Vanaf haar derde tot 
haar zesde jaar bezocht zij het kinderdagcen-
trum, toen gevestigd in Staphorst. Destijds werd 

ik gevraagd om 
als wandelvrijwil-
liger aan de slag te 
gaan en zo ben ik er 
eigenlijk ingerold. 
Inmiddels ben ik 
geen wandelvrijwil-
liger meer, maar voor 
hand- en spandien-
sten ben ik altijd nog 
beschikbaar.
Elke donderdag-
middag sta ik in 
kringloopwinkel De 
Horstenaar. Het is 
een grote, drukbe-
zochte kringloopwin-
kel. Bij binnenkomst 
word ik door de 
deelnemers altijd 
vrolijk begroet met 
‘Hoi Jannie’. Het is 

mijn wekelijkse uitje; elke keer ga ik er met veel 
plezier heen. Door de jaren heen krijg je erken-
ning en bouw je een band met ze op. En dat 
geeft veel voldoening. Samen helpen we achter 
de kassa de klanten, prijzen we artikelen en rui-
men we op. Want ja, er komt een hoop spullen 
binnen, hoor! Het is erg gezellig en de deelne-
mers staan op deze manier midden in de maat-
schappij. En als ze er niet zijn, bijvoorbeeld door 
vakantie, horen we de klanten vaak zeggen dat 
het maar stil is. Ja, je krijgt veel terug voor dit 
werk. Ze zijn zo puur in al hun eenvoud; daar 
kunnen wij veel van leren."

Jannie Schra 

Aan het woordTekst: Mathilde van Roekel

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Vrijwilliger  bij kringloopwinkel De Horstenaar

“Het is mijn 
wekelijks uitje; 
elke keer ga 
ik er met veel 
plezier heen!”
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Op het dakterras drinken twee bewo-
ners koffie. Een begeleider kiepert wat 
water uit de plantenbakjes die op de 
tafel staan. Binnen, op groep De Polle, 
zitten de bewoners in hun pyjama aan 
de koffie. Ze zien er fris en ontspan-
nen uit en luisteren naar een cd met 
psalmen. Peter Regterschot zit er ook 
tussen, in zijn rolstoel. Hij is in bad 
geweest. “Dag Peter”, begroet Hanna 
hem. Ze gaat dicht bij hem staan en 
raakt zijn wangen aan. “Wat zie je er 
weer heerlijk schoon uit! Zit je lekker 
aan de koffie? Straks ga je vast rustig 
slapen”, zegt ze zachtjes tegen hem. 
Peter maakt een geluid alsof hij wil 
zeggen: welterusten!

Oude vak
Peter kent ze inmiddels twee jaar: 
sinds de tijd dat hij op Muiderheim 

woont. Eens in de drie weken komt 
Hanna hem in bad doen. “Dat vind ik 
erg leuk om te doen, temeer omdat ik 
dan weer mijn oude vak oppak”, lacht 
ze. 
Hanna heeft de opleiding 
Verzorgende-IG gevolgd vanuit een 
verpleegtehuis voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Daarna ging 
ze werken in de thuiszorg, totdat ze 
kinderen kreeg. Toen besloten zij en 
haar man Bart dat Hanna de volledige 
taak van het moederschap op zich 
zou nemen. “Dat is een principiële 
keuze waar we helemaal achter staan. 
Tegelijkertijd was het zo, dat ik via 
mijn werk bij de RST (Reformatorische 
Stichting Thuiszorg) in aanraking was 
gekomen met Adullam-bewoner Cor 
Kasper. Het zou een nuttige invul-
ling van mijn tijd zijn als ik naast het 

Tekst: Anne Rebel-Lodder

“Vrijwilligerswerk bij Adullam ver rijkt mijn leven”

“Kijk, hier ging mijn 

dochtertje Willieze altijd 

met één van de bewoners 

vissen op badeendjes. En 

schik dat die twee dan 

hadden, joh! Willieze was 

meestal nat tot op haar 

rompertje, maar goed”, 

vertelt vrijwilliger Hanna 

Riezebos-Kloosterman 

(31) bij de vijver van de 

balkontuin van Muiderheim. 

Ze betrok haar kinderen al 

jong bij het vrijwilligerswerk 

voor gehandicapten. Op 

deze warme avond met 

ondergaande zon en het 

adembenemend weidse 

uitzicht over de polder, 

toont Muiderheim zich 

van haar mooiste kant. Een 

bolronde fontein spuwt 

goedmoedig water en 

laat het wateroppervlak 

kalmpjes rimpelen.
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moederschap iets voor Cor kon bete-
kenen. Zo werden wij gastgezin voor 
hem tot aan zijn overlijden dit jaar”, 
vertelt ze. Ze zwijgt even. “Toen we 
nog gastgezin van Cor waren, kwam 
ook de vraag naar een badvrijwilli-
ger voor Peter naar voren. Dat heb ik 
toen ook opgepakt en dat doe ik nu 
dus nog steeds”, vertelt ze.

Vertroetelen
“Wanneer ik bij Peter kom, zo rond 
een uurtje of zeven ‘s avonds, dan 
trek ik er anderhalf uur voor uit om 
hem lekker te vertroetelen. Ik scheer 
hem, was hem, daarna gaat hij lek-
ker in het bubbelbad. Dat vindt hij 
héérlijk”, zegt ze lachend. “Dan straalt 
hij helemaal. Hij stoot geluiden uit 
waaraan ik kan merken dat hij het 
fijn vindt. Het warme badwater is 
ook goed voor Peters contracturen 
[spasmes, red.]. Wanneer hij in bad is 
geweest, kan ik zijn rechterarm mak-
kelijker omhoog krijgen. Dat is fijn 
voor hem. Als Peter dan zó schoon in 
zijn stoel zit en ik zie een blijde lach 
en een ontspannen, vrolijke Peter, 
dan geniet ik er zelf van. Dat gun je 
toch iedereen? Moet je indenken dat 
je zelf een gehandicapt kind zou heb-
ben. Je zou toch willen dat het de 

beste verzorging 
kreeg? Ondanks 
dat bewoners 
hier de beste 
zorg ontvangen. 
Daar ben ik van 
overtuigd als ik 
de toewijding, 
inzet en profes-
sionaliteit zie 
van de Adullam-
medewerkers. 
Desondanks is extra hulp welkom. Ik 
heb er een band door opgebouwd 
met Peter.”

Liefde geven
“Ieder mens heeft aanraking nodig. 
Met name degenen met een laag 
niveau, die zo weinig kunnen, heb-
ben vaak een sterker ontwikkeld 
gevoel. Je kunt hen liefde geven 
door ze aan te raken en hen te laten 
voelen dat je er voor hen bent. Ik aai 
Peter altijd even over zijn twee wan-
gen; dat doet hem goed. Dankzij mijn 
werkervaring in een neutrale organi-
satie weet ik hoe de zorg voor gehan-
dicapte mannen ook anders verleend 
kan worden. Laten we zuinig zijn op 
onze reformatorische instellingen.”

Het Evangelie doorgeven
“Het is lastig om met meervoudig 
beperkte mensen over de HEERE te 
praten. Ze kunnen en begrijpen zo 
weinig. We moeten deze mensen in 
gebed voor Hem neerleggen. Zij heb-
ben ook een ziel voor de eeuwigheid. 
Hoe vaak ligt dat ons op onze nek? 
We schieten hierin altijd tekort”, zegt 
Hanna.

“Het besef van godsdienst ís er bij 
Peter wel. Als je met liefde en vanuit 
je hart deze mensen mag verzorgen, 
dan kun je iets laten merken van het 
praktiserend christenzijn. Zingen 
vindt Peter bijvoorbeeld erg mooi. 
En ik vind het altijd speciaal hoe hij 
reageert op een kerkdienst. Peter laat 
me nadenken over maatschappelijke, 
materiële en geestelijke zaken.”
“Soms maak ik me zorgen over deze 
steeds individualistischer wordende 
maatschappij. Juist in een tijd waarin 
minder geld beschikbaar is voor han-
den aan het bed, wordt het moeilijker 
om vrijwilligers te krijgen. Dat baart 
me weleens zorgen, ja. Terwijl wer-
ken met gehandicapten ongelooflijk 
mooi is. Deze mensen zijn een voor-
beeld voor iedereen. Ze accepteren 
hun omstandigheden zoals ze zijn. Ik 
kan vrijwilligerswerk iedereen aan-
raden. Ik vind het een verrijking van 
mijn leven en dat van mijn kinderen. 
Ze zien dat gezondheid niet van-
zelfsprekend is. En ze leren dat het 
normaal is om aandacht en liefde te 
geven aan hun naaste. Zelf heb ik het 
belang van vrijwilligerswerk ook van 
huis uit meegekregen.”

I “Ik zou iedereen 
vrijwilligerswerk 

kunnen aanraden. 
Al is het maar een 

uurtje!”

“Vrijwilligerswerk bij Adullam ver rijkt mijn leven”

VRIJWILLIGER VERTELT

“Ik vind vrijwilligerswerk een verrijking van mijn leven 
en dat van mijn kinderen.”
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Geïnteresseerd in waardevol vrijwilligerswerk?
Bel naar 088 238 55 26 of mail naar info@adullamzorg.nl.
Kijk ook op werkenbijadullam.nl voor actuele vrijwilliger vacatures.

Peter geniet 

en daar word ik 

ontzettend blij van!

Waardenvolle 

zorg



Steun
   Adullam

Gerard heet de 
vrijwilligers welkom 
op Beekheim.

“Voor herhaling vatbaar!” “Gezellig en leer-
zaam!” “Fijn, het contact met de bewoners 
van Beekheim!” Zomaar enkele reacties die 
we ontvingen na afloop van de vrijwilligers-
dag van de Werkgroep Fondsenwerving, op 
zaterdag 3 november jl. Ongeveer 75 vol-
wassenen en 25 kinderen kwamen bij elkaar 
op het Centraal bureau van Adullam.

Centraal stond de vraag: wat betekent de stra-
tegie van Adullam voor de fondsenwerving? 
De heer Prins gaf er een presentatie over en de aanwezigen gaven mooie punten 
terug waarmee we aan het werk kunnen. Een ander belangrijk onderdeel was 
het contact met bewoners: een rondleiding op Beekheim. Bewoners Gerard van 
de Breevaart en Mark Marchal verzorgden deze rondleiding, die erg in de smaak 
viel. De uitvoering van het Beekheim-koor zorgde voor een passende afsluiting. 
Eén van de doelen van Adullam is om met de samenleving passende ondersteu-
ning te organiseren; dit soort bijeenkomsten zijn hier een goed voorbeeld van. 
Wilt u óók eens in contact komen met de bewoners? Of wilt u een inspirerende 
presentatie ontvangen op bijvoorbeeld een gemeenteavond? Neem gerust con-
tact met me op!

Ik wil u hartelijk dankzeg-
gen voor al uw inspannin-
gen in 2018, hetzij groot of 
klein. Dit in het besef en in 
gebed, zoals een vrijwilliger 
tegen me zei, dat de Heere 
de kracht en de lust geeft. Ik 
wens u Gods zegen toe voor 
de komende kerstdagen en 
het nieuwe jaar.

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Vrijwilligersdag

Mark demonstreert de 
belevingstafel.

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. VRIJDAG 28 DECEMBER

Comité Puttershoek; winterfair; van 14.30 tot 19.30 
uur; op Maasheim, Groeneweg 10, Puttershoek.

D.V. VRIJDAG 8 MAART

Dameskrans Avondvlijt; verkoping; van 15.00 tot 21.00 
uur; Achterbergsestraatweg 180, Achterberg.

Boerderijfair

Walnotengeld

Nieuwe ont-
wikkelingen in 
postzegelland

Familie Doorn heeft op zaterdag 14 juli jl. op de boerde-
rijfair bij de landwinkel van familie Keizer in Stellendam 
gestaan. De opbrengst was € 800. Hartelijk dank voor 
uw inzet!

Veel postzegels hebben inmid-
dels hun weg kunnen vinden 
naar Groenekan; bedankt! Fijn dat u ook op 
deze manier het goede doel steunt. De route 
die de postzegels afleggen, zal niet meer altijd via 
Groenekan gaan. Ik heb contact met een andere handelaar, 
die de postzegels overneemt zoals ze binnenkomen. Dat 
scheelt mij tijd en levert Adullam een erg mooie prijs per 
kilo op. De postzegelalbums komen wél naar Groenekan; 
daar probeer ik geld van te maken. U kunt al uw postzegels 
inleveren op de Adullam-locaties of opsturen naar Koningin 
Wilhelminaweg 403, 3737 BD Groenekan. Vergeet niet de post-
zegels ruim af te knippen! Hebt u een vraag of wilt u postze-
gels kopen? Mail dan naar cornevandam@kliksafe.nl.
Hartelijke groet, Corné van Dam

Gezellige verkoping 
in Werkendam
We mogen terugzien op een goed bezochte 
en gezellige verkoping op zaterdag 22 septem-
ber jl. Er is weer heel veel werk verzet door alle 
betrokkenen, waarvoor onze hartelijke dank! 
Ook dank aan het bestuur en de directeur 
van de Ds. Joh. Groenewegenschool, voor het 
beschikbaar stellen van het (fors uitgebreide) 
schoolplein. We mochten dit jaar een nettobe-
drag van € 20.000 overmaken naar Adullam. De 
prijswinnaars van de kleurwedstrijd zijn: Veerle 
Nieuwkoop (4 jaar), Rosanne Muijt (8 jaar) en 
Mattheus Rozendaal (12 jaar).
Comité Werkendam

Joas van Marle (uiterst rechts) heeft walnoten 
verkocht voor Adullam. De deelnemers van 
Horstheim gingen het geld tellen; het was € 105,75. 
Hartelijk dank, Joas! 
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Giftenverantwoording 1e en 2e kwartaal 2018

JAARDOEL

€ 159.600

JAARDOEL 

€ 96.900

JAARDOEL

€ 574.200

JAARDOEL

€ 334.200
JAARDOEL 

€ 33.900

KWARTAAL 1 T/M 3  2018 

€ 83.144
KWARTAAL 1 T/M 3  2017 

€ 88.206

KWARTAAL 1 T/M 3  2018

€ 56.944
KWARTAAL 1 T/M 3  2017 

€ 44.565

KWARTAAL 1 T/M 3 2018 

€ 352.078
KWARTAAL 1 T/M 3 2017 

€ 298.874

KWARTAAL 1 T/M 3  2018 

€ 194.344
KWARTAAL 1 T/M 3  2017 

€ 220.860

KWARTAAL 1 T/M 3  2018 

€ 31.369
KWARTAAL 1 T/M 3  2017 

€ 9.498

KWARTAAL 1 T/M 3  2018 

€ 177.225
KWARTAAL 1 T/M 3  2017 

€ 439.678

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

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

KWARTAAL 1 T/M 3  2017

€ 1.101.681

JAARDOEL

€  1.198.800
KWARTAAL 1 T/M 3  2018 

€  895.104

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

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

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

zaterdag 29 december maandag 31 december staat de verkoopwagen bij 
slijterij Van de Beek, van 11.00 tot 14.00 uur. U kunt 
hier ook terecht zonder bestelling.

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

n.v.t. zaterdag 29 en maandag 31 december staat de 
verkoopwagen bij de Jumbo. U kunt hier terecht 
zonder bestelling.

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

zaterdag 29 december afhalen op maandag 31 december van 13.00 tot 
14.30 uur in de HHG

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

zaterdag 22 december maandag 31 december

Uddel, Ermelo, 
Putten

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

zaterdag 29 december 
12.00 uur

maandag 31 december van 10.00 tot 11.00 uur
Uddel: Kroonheim
Ermelo: Floraweg 21
Putten: Van Pallandstraat 7 

Garderen e.o. 
Kootwijkerbroek, 
Voorthuizen

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

zaterdag 29 december 
12.00 uur

wordt bezorgd op maandag 31 december tussen 
9.00 en 11.00 uur

Hardinxveld-
Giessendam, 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

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

vrijdag 28 december Hardinxveld: maandag 31 december na 12.00 uur, 
Sliedrecht: maandag 31 december van 10.00 tot 
12.00 uur

Hendrik-Ido-
Ambacht

Hendrik-Ido-
Ambacht

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

zaterdag 22 december 
17.00 uur

zaterdag 29 december van 12.00 tot 14.00 uur

Krimpen a/d IJssel Krimpen a/d 
IJssel

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

vrijdag 28 december maandag 31 december

Hoeksche Waard en 
omstreken

Puttershoek Fam. Den Breejen, T 0186 62 55 74  
of via E info@maasheim.nl 

donderdag 27 
december

vrijdag 28 december (tijdens winterfair op 
Maasheim van 14.30 tot 19.30 uur)

Werkendam en 
omstreken

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

vrijdag 28 december 
18.00 uur

maandag 31 december na 12.00 uur, (evt. bezor-
gen in Werkendam)

Woudenberg, 
Scherpenzeel

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

vrijdag 28 december maandag 31 december van 10.00 tot 11.00 uur 
(Willem de Zwijgerlaan 113, Woudenberg) (in over-
leg is afhalen in Scherpenzeel mogelijk)

46



Steun Adullam

Diverse comités bieden oliebollen, appelbeignets of andere producten aan. 
Hieronder ziet u waar u terechtkunt voor uw eindejaarsbestelling:

Als u uw bestelling per e-mail doorgeeft, vul dan als onderwerp ‘oliebol’ in en vermeld altijd uw adres, telefoonnummer en waar u uw 
bestelling wilt afhalen. Kunt u uw bestelling niet afhalen, informeer dan naar de mogelijkheden om de bestelling te laten bezorgen.

Oliebollenactie 2018

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

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

zaterdag 29 december maandag 31 december staat de verkoopwagen bij 
slijterij Van de Beek, van 11.00 tot 14.00 uur. U kunt 
hier ook terecht zonder bestelling.

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

n.v.t. zaterdag 29 en maandag 31 december staat de 
verkoopwagen bij de Jumbo. U kunt hier terecht 
zonder bestelling.

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

zaterdag 29 december afhalen op maandag 31 december van 13.00 tot 
14.30 uur in de HHG

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

zaterdag 22 december maandag 31 december

Uddel, Ermelo, 
Putten

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

zaterdag 29 december 
12.00 uur

maandag 31 december van 10.00 tot 11.00 uur
Uddel: Kroonheim
Ermelo: Floraweg 21
Putten: Van Pallandstraat 7 

Garderen e.o. 
Kootwijkerbroek, 
Voorthuizen

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

zaterdag 29 december 
12.00 uur

wordt bezorgd op maandag 31 december tussen 
9.00 en 11.00 uur

Hardinxveld-
Giessendam, 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

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

vrijdag 28 december Hardinxveld: maandag 31 december na 12.00 uur, 
Sliedrecht: maandag 31 december van 10.00 tot 
12.00 uur

Hendrik-Ido-
Ambacht

Hendrik-Ido-
Ambacht

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

zaterdag 22 december 
17.00 uur

zaterdag 29 december van 12.00 tot 14.00 uur

Krimpen a/d IJssel Krimpen a/d 
IJssel

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

vrijdag 28 december maandag 31 december

Hoeksche Waard en 
omstreken

Puttershoek Fam. Den Breejen, T 0186 62 55 74  
of via E info@maasheim.nl 

donderdag 27 
december

vrijdag 28 december (tijdens winterfair op 
Maasheim van 14.30 tot 19.30 uur)

Werkendam en 
omstreken

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

vrijdag 28 december 
18.00 uur

maandag 31 december na 12.00 uur, (evt. bezor-
gen in Werkendam)

Woudenberg, 
Scherpenzeel

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

vrijdag 28 december maandag 31 december van 10.00 tot 11.00 uur 
(Willem de Zwijgerlaan 113, Woudenberg) (in over-
leg is afhalen in Scherpenzeel mogelijk)
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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
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Bel, app of mail Ada van Lagen en 
maak kennis met onze organisatie!

T  088 238 55 10    M 06 37 18 40 23
E  aavanlagen@adullamzorg.nl

Wij zoeken…
• HR-stagiair - Servicecentrum Barneveld
• Woonbegeleiders - verschillende locaties

 e wensen alle bewoners, deelnemers, 

logés, vrijwilligers, donateurs, sponsors, 

medewerkers, bedrijven en instellingen 

van harte gezegende kerstdagen en een 

voorspoedig 2019 toe!

W -   E I N D E J A A R S G R O E T   -
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Op deze pagina willen 
wij u graag voorstellen 
aan nieuwe collega’s 
die bij Adullam zijn 
komen werken. We 
hopen dat alle nieuwe 
medewerkers veel 
plezier mogen hebben 
bij het uitvoeren van 
het werk en wensen 
hen veel succes!

Centraal bureau/Servicecentrum
1. Jan Paardenkooper als senior medewerker 

financiën
2. Rosanne Baan als managementassistent Raad 

van Bestuur
3. Mathilde van Roekel als medewerker 

communicatie 

Muiderheim
4. Catherina Noorloos als medewerker woon- en 

activiteitenbegeleiding
5. Marleen Drenth-van Heek als zorgassistent i.o.

Kroonheim
6. Jannerieke Waayenberg als leerling 

medewerker woonbegeleiding 
7. Joanneke van Dijk als medewerker 

activiteitenbegeleiding i.o. 
8. Linda van ’t Foort als  

activiteitenbegeleider i.o. 

9. Thamara Mulder als medewerker 
woonbegeleiding 

10. Alisa Nijman als zorgassistent
11. Geereke van Gaalen als zorgassistent

Maasheim
12. Colina Kooij als woonbegeleider
13.  Lenny van Nieuwkoop als medewerker 

woonbegeleiding 
14.  Marjon Treur als medewerker 

woonbegeleiding i.o. 
15.  Marina van Streijl als  

activiteitenbegeleider 
16.  Annelies Lagendijk-Lagendijk als 

medewerker woonbegeleiding
17.  Ruth Plugge als oproepkracht medewerker 

activiteitenbegeleiding
18.  Aline van Wageningen als oproepkracht 

huishoudelijk medewerker

Schoonsterheim/Lindenheim/De Lindenhof
19.  Annelies van Ommeren als medewerker 

woonbegeleiding

Beekheim
20.  Anneleen de Heus als medewerker 

woonbegeleiding

Polderheim
21.  Jolanda Verheij-Meerkerk als huishoudelijk 

medewerker

Veldheim
22.  Marlene Kats als medewerker 

activiteitenbegeleiding

Wilgenheim
23.  Jacoba Roest als medewerker 

activiteitenbegeleiding
24.  Kees de Frel als medewerker 

activiteitenbegeleiding i.o.

Tekst: afdeling Personeelszaken Personeelsregister

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 

werkenbijadullam.nl

Ook iets voor jou?

Nieuwe 
medewerkers
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16 augustus 2018: Eline Noorlander 
(Kroonheim) en Korné van den Belt

29 september 2018: Jolanda 
Ter Maaten (Beekheim) en 
Wilco ten Hoven

28 september 2018: Mirjam 
de Haan (Maasheim) en Piet 
van Welie

1 augustus 
2018: Laura 
Kooistra 
(Maasheim) 
en Fred 
Buitendijk

12 juli 2018: 
Anne Lise Bakker 
(Beekheim) 
en Peter van 
Woudenberg

30 augustus 2018: 
Willine Achterberg 
(De Klimboom) en 

Wilco van Os

5 oktober 2018: Lara 
Coomans (Kroonheim) en 
Henrik de Weerd

20 juli 2018: Nellie de Boer 
(Muiderheim) en Klaas de Boer

6 september 2018: Erika Kampert 
(Kroonheim) en Guido van Lagen

10 oktober 2018: Irma 
Groeneveld (Beekheim) 
en Corné Hoogendoorn

 Wij zijn getrouwd!
Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

Pensionering voor …
… Bert de Vries, na 
30 jaren bij Adullam! 
Tijdens de afscheids-
receptie werd hij 
namens alle Beekheim-
bewoners toegesproken 
door Wim van de Peut.

… Janneke de Jong, 
na vele jaren lief-
devolle zorg aan 
de bewoners van 
Maasheim. Janneke, 
vanuit Maasheim 
alle goeds gewenst!
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Stralende 
Helga

Keukenprinses

Adelaar-bewoners

Vandaag worden de schapen 
geschoren! Een geslaagd uitje voor 
Helga, die dol is op dieren.

Op Polderheim snijdt Geesje van der 
Plas de uien voor het avondeten.

Begeleider Mischa, 
Tjerk, Martijn en Riekelt 
(v.l.n.r.) wandelen bij 
het Uddelermeer achter 
Kroonheim. Een mooie plek 
om vanuit de woongroep 
vaak naartoe te gaan.

Even buurten

12½ jaar werkzaam bij Adullam

Jentje Mulder-
Boessenkool, 

woonbegeleider 
Kroonheim

Mooi moment!

Beschildering

Ineens is daar spontaan oog-
contact tussen Eibert van De 
Klimboom en begeleider Jeanet! 
Kijk Eibert eens stralen!

Dat met de sloop van 
Horstheim de mooie deur-
beschildering verloren gaat, 
vond Klaasje Dunnink jam-
mer. Daarom is de deur alvast 
in stukken gezaagd en kreeg 
zij het ‘schilderij’ voor haar 
verjaardag!

Traktatie
Gijs Jansen heeft flink gespaard en nu was 
het zover: alle bewoners van de apparte-
mentengroepen kregen van Gijs koffie of 
thee met gebak 
in een Van 
der Valk-
hotel!

Gerrita Pul, 
huishoude-
lijk mede-

werker 
Beekheim

Coby Koudstaal, 
medewerker 

woonbegeleiding 
Maasheim
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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), 
Rosanne Baan,
Beppie van de Beek-Pellegrom, 
Inge Pol-ten Hove, 
Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Mathilde van 
Roekel, Corianne van Roon-
Mulder, 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,- 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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DOEN voor Adullam! is dé grote vrijwilligersactie van Adullam, 
die ook weer in 2019 hoopt plaats te vinden. Op D.V. vrijdag 
15 en zaterdag 16 maart 2019 wordt iedereen uitgenodigd om 
de handen uit de mouwen te steken. Er worden veel klussen 
verzameld, waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Jong 
en oud, zet het alvast in de agenda; iedereen is van harte 
welkom! Geef u op via www.adullamzorg.nl/doen of door te 
bellen naar 088 238 55 26.

In D.V. februari 2019 wordt een start gemaakt met de bouw van het nieuwe 
woongebouw voor Kroonheim. Aannemersbedrijf Hardeman uit Lunteren 
voert dit project voor ons uit. Het bestaande dagbestedingsgebouw moet 
gesloopt worden, voordat het nieuwe woongebouw gebouwd kan worden. 
Als dit gereed is, wordt het huidige woongebouw gesloopt, om ruimte te 
maken voor een nieuw dagbestedingsgebouw. Al met al een project wat de 
komende twee jaar uitgevoerd zal worden.

Nieuwbouw Kroonheim (bijna) van start!

voor 
Adullam! 

Doen




