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Inhoud Voorwoord

Zorg en onderwijs op 
één plek, letterlijk zij aan 
zij. De Rehobothschool 
en kinderdagcentrum 
(KDC)  De Klimboom van 
Adullam in Barneveld 
brengen zorg en onder-
wijs wel heel dicht bij 
elkaar. Met de hulp van 
een zorgondersteuner 
is er in de klas veel meer 
rust gekomen. Hierdoor 
zijn er  kinderen die voor-
heen niet van het KDC 
kwamen,  die nu ‘gewoon’ 
het onderwijs volgen. 
Een prachtige ontwikke-
ling voor iedereen: het 
kind in klas, de juf én de 
zorgondersteuner!

A. Prins
Raad van Bestuur
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Zorg-
ondersteuning 
in de klas

In gesprek met 
een arts

Wyneke Hoekman, 
Ada Versteeg, Jos 
Schuurkamp en Job 
Lakerveld
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Noachs prediking tot ons
Het vergaan van de eerste wereld is een heenwijzing naar 
wat we lezen in Handelingen 1:11, waar de engel zeide 
tot de dicipelen: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is in 
den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 
hemel hebt zien heenvaren.” We lezen in Genesis 6:13 
“Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht geko-
men, want de aarde is vervuld met wrevel.” Door de zonde 
zoeken we van nature de dingen der wereld. Maar Gods 
getuigenis wijst ons op het loon van het verachten van 
Gods wet en het verachten van het Evangelie. In Genesis 
6:2 lezen we dat Gods zonen de dochteren 
der mensen aanzagen en hen ten huwe-
lijk namen. Zo kwam de vermenging van 
wereld en godsdienst. Dit gaf oorzaak dat 
de Heere zeide in vers 13: “Ik zal hen met de 
aarde verderven.” 
Wij leven nu ook in zeer ernstige tijden 
en de genoemde vermenging is ook sterk 
onder ons. De verwarring in de godsdienst 
is sterk en de moderne media draagt daar 
veel aan bij. Wanneer Christus’ tweede 
komst zal zijn, weten wij niet, doch er mag 
met Noach nog getuigd worden tegen de 
zonde en de noodzaak om in Christus, als 
de Ark der behoudenis, de toevlucht te 
leren vinden, wanneer de vloeden van Gods 
toorn zullen komen. Noach wordt verwaar-
digd genade te ontvangen om niet met de 
eerste wereld verdelgd te worden. Noach gelooft de toe-
komende toorn en mag in geloof de ark bouwen. Noach 
gelooft de dingen die nog niet gezien werden, namelijk 
dat Gods toorn over de zonden aanstaande was. Hij werd 
verwaardigd om met God te wandelen en hij wordt de 
prediker der gerechtigheid genoemd, 2 Petr. 2:5. Noach 
predikt Gods recht. Wat is recht over ons? Gods rechtvaar-
digheid is die heilige eigenschap in God, waardoor onze 
zonden gestraft moeten worden. Zo lezen we in vers 5: 

“En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvul-
dig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten 
zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.” O, dat is nu 
onze natuurstaat. Noach kon niet boven de boze wereld 
uitkomen. Doch het grote onderscheid was, dat hij de 
droefheid mocht inleven over de zonde en ongerechtig-
heid zijns volks. Hij predikte recht! Christus zou komen om 
de zonden van rechteloze zondaren weg te nemen. Jezus 
Christus zou een gerechtigheid aanbrengen voor hen, die 
geen recht ter behoudenis meer konden vinden in enige 
werken of gestalten. Noach heeft gepredikt waartoe hij de 

ark moest bouwen. Hij heeft gepredikt dat 
al de vormgodsdienst geen waarde heeft 
als grond voor de naderende eeuwigheid. 
Hij heeft gepredikt dat er maar één weg 
ter behoudenis is, als wij door genade 
het zondeloon mogen billijken. Hij mocht 
prediken dat rechtelozen genade zullen 
ontvangen op grond van Christus’ borg-
werk. Het was een bange tijd als Noach 
de ark bouwde. Wie kan ontkennen dat 
het nu ook een bange tijd is, vanwege het 
grote verval in het kerkelijk leven? Noach 
moest in de meest ontmoedigende tijd 
toch doorgaan om recht en gerechtigheid 
te prediken. Hij moest het brood uitwer-
pen op het water, want naar Prediker 11:1 
zal het gevonden worden na vele dagen. 
Zo mag Gods Woord nog uitgaan in ons 

vaderland, waar ook zoveel wrevel en goddeloosheid is.
De Heere gedenke ons en doe ons maar veel overdenken 
wat het betekend heeft als de eerste wereld is vergaan, 
behoudens enkele personen die een verberging tegen 
Gods toorn mochten vinden in de ark. Die ark was toen 
een heenwijzing naar Christus. Alzo mochten de Adullam-
zorgvragers en hun begeleiders en wij allen die toe-
vlucht leren kennen die in de arbeid en het borgwerk van 
Christus is te vinden.

Overdenking

Genesis 6:13 en 14a

“Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht 
gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de 
aarde verderven. Maak u een ark van goferhout.”

Noachs' prediking tot ons

Ds. G. Gerritsen, Hardinxveld-Giessendam

"Maak 

u een 

ark van 

goferhout"

Genesis 6:14a 
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In het klaslokaal van juf Annemarie 
Baan is het een gezellige drukte. In 
de hoek speelt een tevreden jonge-
tje. Even verderop kijkt een meisje in 
gedachten verzonken naar buiten. Het 
lokaal oogt gezellig en knus, maar dat 
niet alleen: hier wordt ook gewerkt. 
En niet alleen door de juf. Annemarie: 
“Sinds het kinderdagcentrum (KDC) 
- dat voorheen op dagactiviteitencen-
trum Veldheim zat - hier gevestigd is, 
werken we als school nauw samen met 
Adullam. En dat houdt onder andere 

Boem! Met het nodige kabaal glijdt 

een vrolijke kleuter van een glijbaan 

in de gang. Een paar meter verderop 

zit de deur van een klaslokaal dicht. 

Een meisje staat lachend voor 

de deur naar het schouwspel te 

staren. Zorg en onderwijs op één 

plek, letterlijk zij aan zij. Dat is op 

kinderdagcentrum De Klimboom, 

gevestigd in de Rehobothschool 

te Barneveld, realiteit. Zij aan zij: 

zo werken juf Annemarie Baan en 

Adullam-zorgondersteuner Mirjam 

van Ravenhorst dan ook samen. En 

dat werpt zijn vruchten af. “Twee jaar 

geleden rende één van de leerlingen 

continu door het lokaal. Sinds hij 

zorgondersteuning krijgt, blijft hij 

op zijn stoel zitten en kan hij goed 

meedoen met het onderwijs!”

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom   Foto’s: Mathilde van Roekel

“Door de hulp van 
zorgondersteuners is er 
veel meer rust in de klas 
gekomen”

Twee instellingen, één doel
Adullam-zorgondersteuners in de Rehobothschool

V.l.n.r.: Mirjam 

van Ravenhorst, 

Renske van Dam en 

Annemarie Baan.
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Twee instellingen, één doel
Adullam-zorgondersteuners in de Rehobothschool

in dat we werken met zorgondersteu-
ners in de klas.” Mirjam van Ravenhorst, 
zelf zorgondersteuner binnen Adullam, 
knikt lachend. “Als één van de onge-
veer twintig zorgondersteuners hier 
op De Klimboom, werk ik vooral in de 
klas van Annemarie. Dat betekent dat 
ik tijdens de lessen zorgdraag voor een 
aantal kinderen dat extra zorg of bege-
leiding nodig heeft in de klas, om het 
onderwijs te kunnen volgen.” Geduldig 
legt ze uit: “Zodra een kind naar school 
toe gaat, is vaak vooraf al gesignaleerd 

of extra zorg nodig is om het onderwijs 
te kunnen volgen. En soms komt de juf 
er tijdens het onderwijs geven ach-
ter dat hulp nodig is. Aan de hand van 
het aantal uren dat - via het persoons-
gebonden budget (PGB) - vervolgens 
aangevraagd (en toegekend) wordt, 
kijkt men op welke vlakken het kind 
ondersteuning nodig heeft. En ook 
wanneer.” Annemarie lacht: “En dat is 
toch elk jaar een puzzel!” Want de één 
heeft tijdens de Bijbelvertelling extra 
hulp nodig bij het uitleggen, terwijl 
de ander op dat moment geholpen 
moet worden met de sondevoeding. 
Gelukkig lukt het elk jaar weer. En het 
loont. 

Rust in de klas
Want als Annemarie en Mirjam 
gevraagd worden naar de meerwaarde 
van een zorgondersteuner in de klas, 
worden enthousiast mooie verhalen 
gedeeld. Van een jongetje dat eigenlijk 
niet kon functioneren in een school-
klas, maar dat - met behulp van een 
zorgondersteuner, die hem één-op-
één begeleidde tijdens de moeilijkste 
lesmomenten - nu onderwijs volgt. 
Dat helemaal is opgebloeid. Of van 
een leerling die méé kon op excur-
sie dankzij de aanwezigheid van een 
zorgondersteuner, die de noodza-
kelijke medische handelingen ver-
richtte. Annemarie: “Het gaat erom 
dat leerlingen die extra zorg nodig 
hebben, dat kúnnen krijgen, terwíjl 
ze op school zijn.” Maar is dat dan niet 
vervelend: extra volwassenen in je 
klas? Lachend: “Juist niet! Want door 
de hulp van Mirjam of een andere 

zorgondersteuner is er in de klas veel 
meer rust, ook voor de kinderen die 
geen extra zorg nodig hebben. Als ik 
tachtig procent van mijn tijd bezig 
moet zijn om één leerling extra te 
begeleiden, lijden de andere kinderen 
daar ook onder.” 

Toch naar school
En dan kan het maar zó vóórkomen, 
dat Annemarie met de klas naar de 
gymzaal vertrekt en Mirjam achterblijft 
met een leerling die ondertussen een 
ander werkje maakt, omdat de gym-
les teveel energie kost. Mirjam: “We 
proberen daarin een goede balans te 
vinden. Het uitgangspunt is natuurlijk 

D“Door de 

hulp van een 

zorgondersteuner 

is er in de klas veel 

meer rust. Ook voor 

de andere kinderen.”

Juf Annemarie Baan 
van de Rehobothschool 

DE KLIMBOOM
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Wilt u het volledige 
Adullam contact lezen? 

Meld u dan nu aan 
als donateur!


