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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

24

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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dat het kind zoveel mogelijk mee-
draait in de klas; daarin ‘het gewone 
leven’ ervaart - maar dan met een extra 
steuntje in de rug. Soms doe ik als 
zorgondersteuner iets samen met een 
leerling. En een andere keer observeer 
ik op de achtergrond hoe het gaat en 
spring ik in als de leerling me nodig 
heeft.” Annemarie: “Ik denk dat dat ook 
heel belangrijk is: soms is ‘er zijn voor 
een leerling’ al genoeg voor hem om 
te kunnen meedraaien.” Mirjam knikt: 
“Voor sommigen wel, voor anderen 
is het noodzaak dat ze op de juiste 
momenten echt individueel geholpen 
worden. Ik begeleid bijvoorbeeld een 
meisje dat heel slecht kan zien. Zonder 
mijn hulp, de hulp van een zorgonder-
steuner, zou ze de meeste lessen niet 
kunnen volgen en zich niet kunnen 
ontwikkelen.” Annemarie vult aan: “Ja, 
zo zie ik dat ook. Je werkt echt aan de 
ontwikkeling van een kind en als juf 
zie ik die ontwikkeling ook. Dat is zó 
mooi om te zien! Voor mij zijn zorgon-
dersteuners dan ook zeker niet ‘zomaar 
- lekker makkelijk - wat extra handjes 
in de klas’. Nee, door hun werk kunnen 
kinderen die voorheen misschien niet 
van het KDC kwamen, toch ons onder-
wijs volgen.” Mirjam knikt instemmend. 
Annemarie, glimlachend: “Ja, dat zeg ik 
toch goed zo? Ik vind dat prachtig om 
te zien!” 

Van KDC naar school
En dat is dan ook de winst van een 
gezamenlijke locatie. Want, van het kin-
derdagcentrum naar school, dat is let-
terlijk en figuurlijk nog maar een klein 
stapje. Of: een deurtje verder. Mirjam: 
“Doordat we nu samen in één gebouw 
zitten, is de drempel om naar school te 
gaan veel lager geworden. Het door-
stromen van het KDC naar school voelt 
voor veel kinderen vertrouwd. Tenslotte 
is het gebouw al bekend. En voordat 
een kind daadwerkelijk naar school 
gaat, is daar vaak al een ‘wenperiode’ 

aan voorafgegaan - en zijn daardoor 
‘de gezichten’ en dagritmes vertrouwd 
geworden.” Annemarie: “Inderdaad, 
school klinkt altijd zo ‘schools’. Maar als 
ik kijk naar wat er op het KDC gebeurt, 
dan lijken veel dingen op elkaar. Alleen 
hebben wij onderwijsdoelen van waar-
uit we werken. Maar natuurlijk hebben 
wij ook speelmomenten en vrije tijd, 
waarin we bijvoorbeeld lekker naar bui-
ten gaan. Dat voelt ook al vertrouwd.” 
Mirjam knikt: “We hadden hier bijvoor-
beeld eens een meisje dat ’s morgens 
naar het KDC ging en ’s middags naar 
school. En zo bouwden we de uren op 
het KDC steeds meer af. Toen ze uitein-
delijk echt elke dag naar school ging 
- ‘samen’ met toch nog een zorgonder-
steuner van Adullam - viel het bijna 
niet meer op dat ze een ‘deurtje verder’ 
ging!”

Woensdagmiddag- en 
vakantiegroep 
Op woensdagmiddag en in de school-
vakanties zit de deur van Annemaries 
klas echter dicht. En binnen is het stil. 
Maar niet alle kinderen (die voorheen 

naar het KDC gingen) zijn die midda-
gen en vakanties graag vrij. Mirjam: 
“We merkten dat veel schoolkinde-
ren op de woensdagmiddag en in de 
schoolvakanties hun dagelijkse ritme 
misten. Daarom hebben we vanuit 
Adullam besloten om een woens-
dagmiddag- en vakantiegroep in te 
richten. Op die momenten zorgen zor-
gondersteuners in een klaslokaal voor 
een gezellige en ontspannen dagop-
vang, in de sfeer en in het ritme van 
het dagelijkse schoolleven. Alleen is er 
meer ‘lucht’. We beginnen bijvoorbeeld 
wel met een Bijbelverhaal, maar gaan 
daarna samen bakken, naar een kin-
derboerderij of bijvoorbeeld een leuk 
spel doen. Tussen de middag eten we 
wat lekkers en daarna gaan we soms 
wat knutselen.” Mirjam knikt lachend 
naar Annemarie: “In het begin vonden 
sommige kinderen dat wel gek hoor, 
dat de juf er niet was. Maar het went 
snel en we merken dat veel kinderen er 
baat bij hebben. En hun ouders zijn er 
vaak ook mee geholpen. Ik weet zelfs 
van ouders die aangeven dat hun kind 
door deze oplossing thuis kan blijven 
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wonen. Hun zoon geniet enorm van 
de extra momenten ‘op school’ en de 
ouders kunnen het zo volhouden om 
thuis de zorg aan hun kind te bieden.”

Fluiten
Uren kunnen ze er nog over door-
praten, maar de tijd dringt en in de 

gang klinken steeds meer stemme-
tjes. Terwijl buiten een laagje sneeuw 
zich nestelt op de klimtoestellen van 
de Rehobothschool, fietst een vrolijke 
tiener het plein op. Hij kwam fluitend 
de straat in, reed fluitend het plein op, 
zette fluitend zijn fiets neer en liep 
fluitend naar binnen. De deur slaat 

dicht als hij naar binnen stapt. Buiten 
is het opeens ongezellig stil. Wellicht 
is hij op weg naar een kook- of bak-
les. Misschien wel met een zorgonder-
steuner. En als dat de reden zou zijn 
waardoor hij die les kan volgen, heeft 
hij - zo concludeer ik - alle reden om te 
fluiten…

Het gewone leven ervaren. Dat staat 
binnen alle Adullam-locaties cen-
traal. En dus ook bij kinderdagcen-
trum (KDC) De Klimboom. En vanuit 
die visie ziet locatieleider Renske van 
Dam De Klimboom als doelgerichte 
voorbereiding voor jonge kinderen 
om de overstap naar school, in een 
vertrouwde omgeving, te maken. “In 
‘het gewone leven’ is het normaal dat 
een kind naar school gaat en daar een 
schoolleven opbouwt”, legt Renske 
rustig uit. “Als ik die gedachte naast het 
leven in ons KDC leg, zie ik daarin veel 
mooie ontwikkelkansen.” Ze noemt de 
gezamenlijke gang die het KDC deelt 
met de Rehobothschoolklassen. Maar 

ook de mogelijkheden om het kind - 
in een speciale observatieperiode - te 
laten kennismaken met het school-
leven. Renske: “Je ziet dan vervolgens 
dat, als een kind echt kan doorgroeien 
naar school, de rol van Adullam-
zorgondersteuners heel waardevol 
is. Tijdens de schoolperiode staan zij 
namelijk naast de kinderen die deze 
(intensieve) begeleiding echt nodig 
hebben om naar school te kunnen. 
Mirjam en Annemarie kunnen daar heel 
wat mooie voorbeelden van noemen.”

Onbekend beroep
Het merendeel van haar colle-
ga’s in Barneveld is daadwerkelijk 

zorgondersteuner. Een vrij onbekend 
beroep binnen Adullam, blijkt vaak. 
Renske: “Veel mensen weten niet goed 
wat een zorgondersteuner precies 
doet. Maar juist hun werk zorgt ervoor, 
denk ik, dat veel kinderen uiteindelijk 

“Met de inzet van een zorgondersteuner 
is voor een kind soms meer mogelijk 
dan je ooit had gedacht” 

Ieder kind naar school. Dat is de missie van Renske van Dam. 
Jaren werkte ze in het onderwijs, enkele jaren geleden maakte 
ze de overstap naar Adullam en sindsdien zet ze zich in voor 
de combinatie zorg én onderwijs. En wel als locatieleider van 
KDC De Klimboom in Barneveld. “Op ons KDC zijn we met 
elkaar doelgericht bezig aan de ontwikkeling van de kinderen. 
Met als uiteindelijk doel dat alle kinderen, eventueel met hulp 
van een zorgondersteuner, naar school kunnen doorstromen.” 

H“Het gewone 

leven ervaren is 

voor een kind: 

naar school gaan”

Renske van Dam

DE KLIMBOOM
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het gewone leven kunnen ervaren. En 
dat is tenslotte wat we willen! Wél in 
een klas, wél meedoen met een les, 
maar toch met de zorg die ze nodig 
hebben - en die ze vaak al gewend 
waren op het KDC.” Bij eet- en drink-
momenten bijvoorbeeld, tijdens de les, 
maar ook met betrekking tot risico-
volle handelingen. Renske: “We heb-
ben het hier namelijk over intensieve 
begeleiding. Het gaat om handelingen 
die je niet kunt verwachten van een juf 
en onderwijsassistente, die zorgdra-
gen voor een hele groep kinderen. Die 
kunnen niet zomaar weglopen om een 
sonde bij een leerling te vervangen. 
Daarom zijn onze zorgondersteuners 
ook opgeleid om medische hande-
lingen te mogen verrichten. Dat vind 
ik een meerwaarde. Eerder konden 
kinderen niet mee met schoolreisje, 
omdat de thuiszorgorganisatie niet 
meeging om de sonde te vervangen. 
Nu kan een zorgondersteuner mee-
gaan voor bijvoorbeeld begeleiding 

van het ene kind en daarnaast om 
medische handelingen te verrichten 
voor een ander kind.”

Toekomst
In de toekomst hoopt Renske dat de 
combinatie school én zorg steeds 
meer uitgebreid wordt. “Ik ben ervan 
overtuigd dat - door de inzet van 
zorgondersteuners - kinderen die 
intensieve begeleiding nodig heb-
ben, toch de overstap kunnen maken 
naar een schoolklas. Maar wel op hun 
eigen tijd, op hun eigen wijze. En ik zie 
natuurlijk ook dat er heel veel afstem-
ming en inzet voor nodig is. Het gaat 
echt niet altijd vanzelf, dat zeker niet! 
Maar het belangrijkste is, denk ik, 
dat we als ouders/verzorgers, school 
en zorginstelling om het kind heen 
staan en samen met hem kijken naar 
wat hij nog heeft en wat mogelijk is.” 
Glimlachend: “En dan kan er soms veel 
meer dan je voorheen dacht. Echt!” 

“Mevrouw Van Wingerden gaat met me mee naar 
een rustige plek om samen met mij te eten. Na het 
eten ga ik op bed rusten. Dat is fijn, want het zorgt 
voor rust in mijn hersenen. Hierdoor krijg ik minder 
epileptische aanvallen. Mevrouw Van Wingerden 
helpt me om het luchtbed op te pompen als het 
zacht is en als ik bezig ben mijn schoenen uit te 
doen. Dan doet ze de lichten uit en zet ze de iPad 
aan, zodat ze op mij kunnen letten terwijl ik slaap, 
want het kan zijn dat ik dan een aanval krijg. Na 
een uur komt mevrouw Van Wingerden mij wakker 
maken. Ik doe mijn schoenen aan en ga weer terug 
naar de klas.”

“Rust is fijn; daardoor krijg ik 
minder aanvallen”

Jonathan Dekker

E“Een sonde vervangen, 

extra helpen bij de uitleg 

van een Bijbelverhaal: 

de taken van een 

zorgondersteuner in de 

klas zijn heel divers”

Zorgondersteuner 
Mirjam van Ravenhorst

DE KLIMBOOM
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Het Jaarplan 2019 staat in het 
kader van de toekomstvisie die 
Adullam heeft geformuleerd: 
“Adullam laat vanuit een Bijbelse 
levensovertuiging mensen 
deelnemen aan het gewone 
leven, door, met de samenleving, 
passende ondersteuning te 
organiseren.” Lag in 2018 
vanuit deze visie  het accent op 
stabiliseren, in 2019 ligt het accent 
op professionaliseren.

Professie
Wat is eigenlijk professionaliseren? 
Het woord professionaliseren is afge-
leid van het woord professie. Het is 
een belofte, een openlijke verklaring 
rond een ambt, dat iemand gezien 
jouw vak, kennis en vaardigheden op 
jou kan rekenen. Adullam wil dit onder 
andere tot uiting brengen in identiteit, 
zorg en ondersteuning.

Identiteit
Adullam wil zorg bieden vanuit Gods 
Woord en de Drie Formulieren van 
Enigheid. Adullam heeft een identi-
teitsprofiel, waar iedere medewerker 
door middel van ondertekening van 
het contract voor tekent; ook dat is 
een belofte!
De stip op de horizon laat zien dat we 
de zorg meer en meer - waar mogelijk 
en waar passend bij de behoefte van 
de zorgvrager - samen met de samen-
leving willen organiseren. Juist dat, 
‘samen met de samenleving’, vraagt 
extra toerusting van de medewerker 
op het vlak van identiteit. Deze ont-
wikkeling roept nieuwe vragen op, 
waarin onze medewerker ondersteunt 

dient te worden. Hiervoor zal in 2019 
een toerustingsprogramma worden 
opgestart met een doorloop naar de 
volgende jaren. 

Zorg en ondersteuning
Bij passende zorg is de visie van-
uit ASBM (Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel) leidend. Concreet 
verstaan we daaronder het ervaren 
van het gewone leven: kinderen gaan 
naar school, volwassenen gaan naar 
hun werk en ouderen stoppen met 
werk en zijn meer gericht op hun 
thuissituatie. Daar wil Adullam con-
creet uitwerking aan geven! 
Professionaliseren vraagt ook nadere 
deskundigheidsbevordering als het 
gaat over de zorg en ondersteuning 
van kinderen, ouderen of mensen met 
een ernstige meervoudige beperking. 
Training op het vlak van de medische 
zorg, rapportage en samenwerking 
met ketenpartners zijn accenten die 

we in 2019 willen zetten.
De relatie met ouders, familie en ver-
tegenwoordigers is, als het gaat over 
professie (belofte, vakmanschap), van 
groot belang; daar willen we aan wer-
ken. Luisteren naar elkaar, leren wat 
ouders en vertegenwoordigers weten 
van hun kind, broer of zus, maar ook 
weten wat de plaats is van eenieder 
in de driehoek (ouder, professional en 
zorgvrager) en vertrouwen bewerk-
stelligen dat men bij Adullam in goede 
handen is. Of, zoals een moeder pas 
aangaf: “Je kind is als een porseleinen 
vaas; die geef je niet uit handen als 
er niet voorzichtig mee wordt omge-
gaan.” Als medewerkers zijn we voor-
bijgangers, familie blijft. Of, zoals m’n 
broer met een verstandelijke beper-
king het pas verwoordde, toen mijn 
vrouw bij het kiezen van een spelletje 
naar hem vriendelijk aangaf: “Jij mag 
kiezen, jij bent te gast.” Hij zei: “Wat 
gast? Bram is m’n broer!”

Professionaliseren

Bram met zijn broer Ardy

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel
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“Sneller ruzie in kerk dan in visclub.” Die kop plaatste het 
Reformatorisch Dagblad boven een artikel waarin de heer 
Post, gecertificeerd mediator, inging op de schrijnende 
werkelijkheid dat we in kerkelijk Nederland uitstekende 
ruziemakers zijn. Schaamte past. In de omgang met 
elkaar hebben wij ons te laten leiden door het Woord en 
niet door verabsolutering van het eigen gelijk. Een paar 
waardevolle adviezen uit dit interview.    

Allereerst het advies: “Laten we luisteren naar de Bijbel en de 
belijdenissen en dan vooral van elkaar leren.” Een oproep om 
in onze omgang elkaar aan te spreken vanuit de bronnen. 
Aan het slot van het interview formuleert Post het advies: 
“Laten we bedenken hoe Jezus met ons omgaat. Hij is onze 
Bron en ons Voorbeeld.” Een oproep tot navolging. Twee 
adviezen die de identiteit van Adullam vertolken. 

Gods Woord wijst ons op de vereiste vrede: “Jaagt den vrede 
na met allen (…).” Onze kanttekenaren geven als toelichting: 
“Namelijk zoveel mogelijk is, en zoveel in u is, altijd behou-
dens een goede consciëntie en den vrede met God”, Hebr. 
12:14. “Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met 
alle mensen”, Rom. 12:18. De Statenvertalers houden ook hier 
de grens van een goede consciëntie aan. Soms is het onmo-
gelijk vrede te houden vanwege de boosheid van mensen. 
Petrus geeft ons de les de broeders lief te hebben, bewogen 
te zijn met innerlijke ontferming, vriend te zijn en niet kwaad 
voor kwaad en schelden voor schelden te vergelden. Genoeg 
stof vanuit Gods Woord. 

De Heidelbergse Catechismus geeft wijze lessen vanuit het 
zesde en het negende gebod. Wij mogen onze naaste noch 
met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel min-
der met de daad, door onszelven of door anderen onteren, 
haten, kwetsen of doden. Onze tong is ongetemd en onge-
remd. Met woorden kunnen we anderen kwetsen en zelfs 
doden. David had ervaring (psalm 55:13):

Zo zacht als olie is zijn spreken;
Maar spies noch zwaard kan scherper steken.
De heer Post wijst dus ook op de wijze waarop de Heere 
Jezus met ons omgaat. De Heere ging om met hoeren, tol-
lenaren en zondaren. Zij waren door farizeeën en schrift-
geleerden afgeschreven, maar God zag hen in genade aan. 
Indrukwekkend zijn eveneens de woorden van Christus: 
“Hebt lief uw vijanden, doet wel dengenen die u haten. 
Zegent degenen die u vervloeken, en bidt voor degenen die 
u geweld doen”, Luk. 6:27,28. De Heere vraagt ons Hem na 
te volgen. In onze dagen zijn er velen die daartoe oproepen. 
Laten we oppassen. De navolging is geen humanistische en 
goedkope oproep om een beetje naastenliefde te tonen. De 
Heere Jezus sprak: “Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, 
zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des 
levens hebben”, Joh. 8:12. De wezenlijke betekenis laten onze 
vaderen weten: “Dat is, die Mijn leer met een waar geloof aan-
neemt en gehoorzaamt”, Joh. 8:12/k.16. Daar ligt de kern van 
het navolgen.

Thomas à Kempis begint zijn wereldberoemde boek met de 
volgende woorden: “Wie Mij volgt, wandelt niet in de duister-
nis, zegt de Heere. Dit zijn woorden van Christus, waardoor 
wij vermaand worden Zijn leven en gedraging na te volgen, 
zo wij waarlijk willen verlicht worden, en bevrijd van alle 
blindheid des harten. Zo zij het dan ons meest aangelegen 
streven ons in het leven van Jezus Christus met vrome aan-
dacht te verdiepen. De leer van Christus 
gaat alle leringen der heiligen te 
boven, en wie den Geest bezat, zou 
daar het verborgen manna vinden.”
Navolging van Christus is het zich 
- door Gods Geest geleid - verdie-
pen in het leven van Jezus 
Christus, Die gekomen 
is om zondaren zalig te 
maken.

Gisbertus Voetius (1589-1676) over de Imitatio Christi (navolging van Christus) 

van Thomas à Kempis: 

“Ick soude wel derven seggen, dat ick na de Heylige Schrift, noyt yet eenvoudiger, 
krachtiger, noch Goddelicker gesien en hebben, eenige kleynigheden uytgenomen.”

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

Uitstekende ruziemakers
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Aandacht voor...

Hallo allemaal! Ik ben Wyneke 
Hoekman en ik werk alweer drie 
jaar op Wilgenheim. Het eerste 
halfjaar liep ik stage. Nu kom ik 
vijf dagen per week met de bus 
naar Wilgenheim. In de bus is 
het altijd gezellig. Ik maak zelf 
graag een praatje. Ik denk dat de groepsleiding mij 
al vanuit de verte hoort binnenkomen. Dat komt door-
dat ik altijd wel iets te vertellen heb. Ik zit op de groep de 
Populier. Die groep zorgt voor de artikelen in onze winkel 
Diversiteit. Ik maak fotokaarten en pak losse thee, noot-
jes en krakelingen van bakker Stam in. Ook help ik graag 
klanten. En als de klanten niet weten wat ze moeten kie-
zen, dan geef ik ze advies. Ik haak lintjes voor theepot-
jes, kleur en knip letters en plak deze op tasjes. Dat vind 
ik ook heel leuk om te doen. In de pauze luister ik graag 
naar een cd en lees ik wat. Het contactblad bijvoorbeeld; 
dat vind ik mooi om te lezen. Ik heb inmiddels ook al wat 
familieleden aangespoord om donateur te worden, zodat 
ze het contactblad ook kunnen lezen!

Het adres is: Rondweg 18, 2922 EV Krimpen aan den IJssel 

Hallo allemaal, ik ben Ada Versteeg en ik ben 56 jaar oud. Doordeweeks woon ik op Kroonheim in Uddel, op woongroep de Leeuwerik. In het weekend ga ik altijd naar mijn moeder. Kleurplaten voor volwas-senen kleur ik heel graag en met Bijbelteksten erop vind ik ze nóg mooier. Ook vind ik het erg leuk om de groepsleiding te helpen met strijken, de was opvou-wen en koken. Overdag werk ik op de Kroonhoeve, de activiteitenboerderij van Kroonheim (dependance). Daar verzorg ik graag de konijnen. En als ik dan weer thuis ben, ga ik graag koffie-drinken met de groep in de woonka-mer. Of haken, met een muziekje aan. Daar geniet ik van, want ik ben echt een gezelligheidsmens. 

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

Wyneke Hoekman Ada Versteeg

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Jos is 24 jaar en woont op Kroonheim, woongroep de 

Wielewaal. Hij is een enthousiaste jongen, die gezellig-

heid brengt op de groep. Hij is graag bezig met allerlei 

klusjes binnen of buiten, hij geniet van samen bezig 

zijn en struinen door het bos. Overdag werkt hij op 

groep de Bosbouwers; daar is hij druk bezig met het 

inpakken van schroeven, pluggen en moeren, wat hij 

heel goed kan. Hij is dol op platen, boeken en kaarten 

van motors, vrachtauto’s en snelle auto’s. Als het maar 

stoer is en veel lawaai maakt! Jos geniet enorm van 

post en kaarten. Als de brievenbus geleegd wordt, 

is hij altijd erg benieuwd of 

er wat voor hem bij zit! Wie 

maakt Jos blij met een ‘stoere 

kaart’?

Het adres is: ’t Hof 12, 3888 

MH Uddel

Hoi! Dat roep ik altijd vrolijk bij binnenkomst. Ik 
ben Job Lakerveld, een vriendelijke en energieke 
jongeman. De hele week ben ik te vinden op DAC 
Wilgenheim in Alblasserdam. Ik werk daar graag en 
hard. Mijn voorkeur gaat uit naar het inpakken van 
snoep. Ook ga ik regelmatig naar onze volkstuin. 
Graag duw ik dan de kruiwagen en ik ben helemaal 
trots wanneer we terugkomen met een goeie oogst. 
Echt in mijn element ben ik, wanneer ik één van 
onze rolstoelbussen mag wassen, of een auto van de 
groepsleiding. Met behulp van tuinslang, spons en 
doeken poets ik hem helemaal blinkend. Verder luister 
ik graag naar een cd met psalmen en liederen en lees 
ik graag een krantje. Ook maak 
ik tijdens mijn pauze regel-
matig een kleurplaat, waar ik 
dan aan het eind van de dag 
iemand anders blij mee maak. 
Maakt u mij blij met veel 
mooie kaarten?

Het adres is: Tiendweg-Oost 
3a, 2941 BV Lekkerkerk

Jos Schuurkamp

Job Lakerveld

Adullam Contact   |   15



16



Ik ben ...
… Marith Bronkhorst, een gezellig 
meisje. Ik houd van zingen, kletsen 
en ik neem iedere dag mijn tasje 
mee met leuke spulletjes, waarmee 
ik op een rustig plekje heerlijk 
kan spelen. Verder geniet ik 
van was vouwen; dat doe ik 
graag!
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Sinds afgelopen zomer werkt Julian 
op Veldheim. Vóór die tijd zat hij op de 
Rehobothschool in Barneveld. Julian 
kende Veldheim al, omdat hij daar stage 
gelopen heeft. En nu, sinds september, 
gaat hij elke dag naar Veldheim. Hij heeft 
het er erg naar zijn zin. Moeder Verweij: 
“De overgang van school naar Veldheim 
ging eigenlijk geruisloos: van de ene 
warme familie naar de andere warme 
familie.”

Slopen 
Elke morgen gaat Julian met de bus 
naar Ede. Als ze ’s morgens klaar zijn 
met eten en de bus is er nog niet, dan 
gaat de muziek nog even aan. Klassiek, 
daar houdt Julian van. Op de vraag wat 
Julian voor werk doet, reageert hij direct: 
“Slopen!” “Maar Veldheim staat nog 
overeind hoor”, zegt zijn vader lachend. 
Julian legt uit wat hij dan sloopt. Hij haalt 
koperdraadjes uit apparaten die kapot 
zijn. “Maar Julian, welk woord hadden we 
geleerd voor slopen?”, vraagt zijn moeder 
hem. Julian denkt na. Bob helpt hem met 
de eerste letter: “D…” “O ja, demonteren.” 
Naast het demonteren van apparaten 
heeft Julian nog andere werkzaamheden 
op de Tuingroep. Meestal werkt hij samen 
met begeleider Kees. Julian: “Dat is echt 
een ondeugd. Dat is echt zo.” Verweij:  
“Ja, geintjes, daar houdt Julian wel van; 
die twee hebben elkaar wel gevonden.”

Een duur horloge
Bob: “Julian is altijd goed gemutst. En 
leergierig; hij weet heel veel over dieren, 
bomen en planten. Ook wiskunde is echt 
zijn ding.” En zo volgt er nog een rijtje aan 
mooie eigenschappen van Julian: hij is 

lief, houdt van gezelligheid en is sociaal 
heel betrokken. “Julian is open en spon-
taan”, vult zijn moeder aan. “Dat zorgt 
vaak voor leuke reacties. Voor zijn ver-
jaardag kreeg hij een nieuw horloge. Hij 
zag er één, maar die was een beetje duur. 
Waarop hij zei: ‘O, dat geeft niks hoor, 
want ik hoef het toch niet zelf te betalen.’” 
Julian is in veel dingen makkelijk en hij 
verveelt zich eigenlijk nooit. Als gezin zijn 
ze niet anders dan een doorsnee gezin. 
Ook met Julian. Moeder Verweij: “Voor 
Julian moet ik wel altijd om vier uur thuis 
zijn. Dan komt hij terug van Veldheim. 
En als wij iets hebben, dan neemt Bob 
de zorgtaken over.” “Ja, dan mag ik een 
oogje in het zeil houden”, zegt Bob met 
een knipoog naar Julian. Gebroederlijk 
zitten ze samen op de bank. “Er altijd 
zijn, daar ben je aan gewend”, legt zijn 
moeder uit. “Toen Julian twee was, heb-
ben we zelf aangegeven dat we een 
onderzoek wilden naar zijn ontwikke-
ling. Uiteindelijk is het bij een onbegre-
pen ontwikkelingsachterstand gebleven 
en later op school is er nog aanverwant 

Tekst: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

Julian Verweij uit Leersum

“U kunt mij wel ‘meneer’ gaan noemen”

Een koude 

winteravond. 

De open haard 

maakt het binnen 

behaaglijk warm. 

Op de bank zit 

Julian Verweij (19) 

met op schoot een 

groot boek over 

roofvogels. Het 

gesprek laat hij 

grotendeels aan 

zijn ouders en broer 

Bob (21) over. Toch 

waarschuwt Julians 

vader: “Hij kan 

rake opmerkingen 

maken, hoor!”

D“De overgang van 

school naar 

Veldheim ging eigenlijk 

geruisloos: van de ene 

warme familie naar de 

andere warme familie”

Moeder Verweij
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autisme vastgesteld.” Zijn vader: “We 
zien wel groei in zijn zelfstandigheid. 
Bijvoorbeeld zijn parkiet eten geven: 
dat deden we in het begin samen, 
maar tegenwoordig doet hij dat zelf 
en hij vergeet het eigenlijk nooit.” 
Moeder Verweij vult aan: “Je ziet dat 
hij dingen kan leren en dat geeft hem 
ook zelfvertrouwen als hij weer iets 
beheerst.”

Een boekenkast vol met…
Julian gaat graag met zijn vader de 
natuur in. Verweij: “Dan gaan de 
vogelboekjes en verrekijkers mee. 
We zijn ook een keer met een voge-
laar op pad geweest. Toen hebben 
we wel vierentachtig soorten vogels 

op één dag gezien. Een strandleeu-
werik, een slechtvalk, wilde flamin-
go’s en zo’n klein bruin vogeltje. Hoe 
heette die ook alweer?” Julian denkt 
hardop na: “Ja, een sijs-achtig vogel-
tje…” Bob: “Eigenlijk zijn het seizoens-
afhankelijke wandelingen. We gaan 

ook weleens padden-
stoelen kijken en dan 
gaan de paddenstoe-
lenboeken mee.” In de 
boekenkast van Julian 
staan in ieder geval 
wel honderd boe-
ken. Julian: “Én ik heb 
Bobje.” Waarop Bob 
reageert: “Ja… maar 
míj zet je niet in de 
boekenkast!” Daar kan 
Julian wel om lachen. 
Met Bob doet hij weer 
andere dingen. Samen 
op pad naar het 
Omniversum bijvoor-
beeld. Wat Julian dan 
ziet, onthoudt hij ook: 
over ijsberen en de 
Noordpool. Zijn vader 
zei een tijdje geleden: 
“Julian, je kunt wel 

professor worden.” Waarop Julian rea-
geerde: “U kunt mij wel ‘meneer’ gaan 
noemen en netjes ‘u’ zeggen!”
Bob: “Je houdt ons wel gezond. Want 
lachen is gezond.” 
Julian kijkt Bob aan: “Bobby.” 
Bob: “Juultje.”

Van het thuisfront… 

Julian Verweij uit Leersum

“U kunt mij wel ‘meneer’ gaan noemen”

Julian komt uit een gezin met drie jongens. V.l.n.r.: Jesse, Julian en Bob Verweij.

“Is dit het interview?”, vraagt Julian tijdens het gesprek. “Ik dacht dat het met 
een filmpje was.” Zijn moeder legt nog een keer uit wat de bedoeling is. Julian 
kan zelf lezen en is ook van plan dit interview te lezen. Julian, bedankt dat we 
bij jou thuis een interview mochten houden! Wie verrast Julian met een mooie 
kaart? Na het lezen van dit artikel weet u waar hij van houdt. 

Julian Verweij, De Hommel 7, 3956 HD Leersum

Speciaal verzoek
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4   Tijdens de boerenerfmarkt mochten de koeien weer naar buiten en dat trok 
veel bekijks. D.V. zaterdag 6 april a.s. zullen de staldeuren in Melissant weer 
geopend worden en is iedereen welkom om dit mooie tafereel te komen zien!

1  2  3   Lammetjes aaien: dat past 
nu echt bij de lente! Vorig jaar ging 
kinderdagcentrum de Boei op bezoek bij 
de lammetjesboerderij. En ook dit jaar zijn 
ze weer van harte welkom!

Tekst: redactie In de lens

Lentekriebels! 3

2

4

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

Irma van der Wal heeft een ‘erg kleine hobby’: in haar 
vrije tijd pixelt ze graag. Bij pixelen gebruikt ze een 
mooie afbeelding, waar allerlei cijfers en codes op 
staan. Deze cijfers en codes horen bij steentjes. Die 
steentjes plakt ze dan 
met een speciale pen 
op de afbeelding. 
Het is erg fijn werk; 
ze heeft er dan ook 
een lamp bij nodig, 
zodat ze het goed kan 
zien. Vrienden van 
Irma vinden dit ook 
prachtig, dus ze krijgt 
regelmatig een bestel-
ling. Ze maakt zelfs 
prachtige visitekaart-
jes! Die deelt ze uit aan 
iedereen die interesse 

heeft. Het is heerlijk even ontspannen om te pixelen. 
Irma neemt het pixelwerk ook vaak mee naar haar werk 
op Veldheim, om daar in de pauzes lekker ermee bezig 
te zijn. Als ze thuiskomt, gaat ze gerust verder en dan 

kijken haar drie poezen Miep, Mees 
en Roosje over haar schouder mee. Ze 
zet tijdens het pixelen graag een luis-
terboek of rustgevend muziekje aan 
en komt dan helemaal tot rust.
Daarnaast borduurt Irma ook kus-
sens. Ook die kunnen bij haar besteld 
worden. Als een nieuwe bestelling 
binnenkomt, kijkt ze samen met 
haar begeleider op internet om een 
nieuwe afbeelding te bestellen. Bijna 
iedereen in Irma’s omgeving heeft 
wel een prachtig pixelwerk of kussen 
van Irma.

Tekenen

Pixelen

Hallo allemaal, ik ben André Olthuis. Ik ben 18 jaar 
oud en ik woon nog thuis in Vierhouten. Ik zit op de 
Obadjaschool in Zwolle en van daaruit loop ik op 
maandag, dinsdag en woensdag stage op de Eliëzerhof 
in Nunspeet. Daar heb ik het enorm naar mijn zin. Ik 
doe daar veel inpakwerk en versnipper heel veel papier. 
De andere twee dagen zit ik nog op school, maar na de 
zomervakantie hoop ik helemaal te gaan werken.
Mijn grote hobby is tekenen en 
daar wil ik jullie graag wat meer 
over vertellen, want ik kan dat 
erg goed. Ik doe het erg graag 
thuis, maar ook op de Eliëzerhof. 
Ik ben een groot fan van de 
koninklijke familie. Ieder jaar 
op Koningsdag zoek ik ze op, 
en D.V. 27 april a.s. hoop ik naar 
Amersfoort te gaan om ze daar 
op te zoeken.

Ik teken veel van de koninklijke familie. Maar ook van 
andere dingen die mij bezighouden of die ik heb mee-
gemaakt. Als ik iets heb gezien, kan ik dat goed nate-
kenen, of ik teken een plaatje of foto na. Als ik aan het 
tekenen ben, ben ik erg geconcentreerd aan het werk. 
Want elk klein dingetje moet goed op de tekening 
staan, zoals kleine raampjes van een trein of huis. Op 
de foto ben ik aan het tekenen op de Eliëzerhof. Elke 

dag na het werken 
hebben we even 
vrije tijd. En als ik dan 
geen taken heb, ga ik 
tekenen. Soms mag ik 
van de leiding eerder 
stoppen met werken, 
zodat ik wat langer 
kan tekenen. Dat vind 
ik erg fijn! Groetjes 
van André Olthuis.
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Dokter Peter Amesz (specialist 
ouderengeneeskunde bij Stichting 
Zorgwaard) vervult voor de bewoners 
van Maasheim de rol van huisarts. 
Dokter Amesz komt al enige jaren op 
Maasheim. “Adullam heeft destijds 
gevraagd of wij de medische zorg 
op ons wilden nemen voor de voor-
malige locatie Zuiderheim. Ik werd 
als huisarts aangetrokken om zorg te 
kunnen bieden aan deze mensen met 

een beperking”, vertelt Amesz. “Na de 
uitbreiding en opening van Maasheim 
in 2017 kreeg ik ondersteuning van 
Simon van der Kruk als verpleegkun-
dig specialist. Door Simons speci-
alisatie kan hij bepaalde medische 
handelingen uitvoeren. Bij meer com-
plexe situaties, zoals bij een doorver-
wijzing naar het ziekenhuis, word ik 
ingeschakeld. Er is veel overleg tussen 
Simon, mij en de medische commissie 

over onder andere de hulpvraag van 
een bewoner.”

Goede samenwerking
Zowel dokter Amesz als Simon van 
der Kruk zijn in dienst bij Zorgwaard. 
“Adullam koopt bij Zorgwaard medi-
sche zorg in”, aldus Amesz. “Simon en 
ik geven daar samen uitvoering aan.” 
“Ja, we zijn positief over deze samen-
werking”, zegt Simon enthousiast. “De 

Betekenisvol!

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

In gesprek met een arts 

V.l.n.r.: Simon van der Kruk, Marjolijn Roos, Cora Bakker en Peter Amesz.

Regelmatig zit een arts, een 
verpleegkundig specialist 

en de medische commissie 
van instelling Maasheim om 
tafel. Multidisciplinaire zorg, 

waarbij medische zorg wordt 
ingekocht, biedt een speci-
fiek op de zorgvrager afge-

stemde behandeling. Locatie 
Maasheim in Puttershoek 
biedt onder andere inten-

sieve zorg aan mensen met 
een ernstig verstandelijke 

en meervoudige beperking. 
Zorgvragers bij wie de hulp-

vraag intensief en complex 
kan zijn. Daarom krijgt de 

medische zorg veel aandacht 
door de grote adviserende rol 

van deze artsen.
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lijnen met de medische commissie zijn 
kort en laagdrempelig. Als er iets speelt, 
weten we het gelijk. We zijn dus regel-
matig op Maasheim te vinden. De zorg-
vragers gaan mij zelfs herkennen. Als 
iemand bijvoorbeeld oorpijn heeft, zijn 
ze gerustgesteld als ik er even naar kijk”, 
glimlacht Simon.
Cora Bakker is woonbegeleider én 
lid van de medische commissie van 
Maasheim. Samen met een andere 
woonbegeleider zorgt ze voor de rand-
voorwaarden, zodat dokter Amesz 
en Simon hun werk kunnen doen. 
“Voorafgaand aan het wekelijks spreek-
uur wordt een aanvraagformulier 
ingevuld met de hulpvraag; bijvoor-
beeld over pijn bij een bewoner. De 
artsen hebben dan een adviserende rol. 
Daarnaast geeft de medische commis-
sie informatie en attendeert deze de 
medewerkers op bijvoorbeeld hygiëne, 
ter bewustwording van het grote belang 
van hygiënisch werken. We hebben ook 
regelmatig groepsgesprekken, waar de 
artsen, fysiotherapeut, ergotherapeut 

en eerstverantwoordelijk begeleiders bij 
zijn”, vertelt Cora. “Ook hebben de artsen 
contact met ouders, bijvoorbeeld bij 
ernstige aandoeningen als epilepsie. Ja, 
we zijn heel tevreden over de medische 
zorg die we van Zorgwaard ontvangen. 
De deur staat bij de artsen altijd open. 
Ze plannen soms zelf al dat ze langsko-
men bij de zorgvragers, bijvoorbeeld 
voor wondzorg. Ze komen dan vaak 
uit zichzelf al een keer extra kijken hoe 
het met de wond gaat”, glimlacht Cora. 
“Samen proberen we de medische zorg 
op een kwalitatief hoger niveau te krij-
gen; dat is ons doel!”

Oprechte aandacht
“Ik houd van dit werk”, zegt Simon met 
een grote glimlach. "Wat mij erg opvalt, 
is dat deze zorgvragers goudeerlijk zijn. 
’What you see, is what you get’: als ze 
je mogen, laten ze dat duidelijk blijken, 
zijn ze niet tevreden, dan merk je dat 
ook onmiddellijk. Meervoudig gehan-
dicapten zijn makkelijk benaderbaar, zij 
voelen of je oprecht aandacht voor hen 
hebt. Ze reageren door naar je te lachen, 
te kijken, geluid te maken of op een 
andere manier contact te zoeken. Ik ga 
hier altijd met een grote glimlach weg.”

Marjolijn Roos
Marjolijn Roos (22) woont op de groep 
Rivierkade en heeft ook weleens te 
maken met één van de artsen, door de 
complexe medische zorg die ze nodig 
heeft. Iedereen die Marjolijn kent, 
weet wel dat ze van een grapje houdt, 
ondanks dat ze alleen één- of twee-
woordzinnen spreekt. Bijvoorbeeld de 
namen van de groepsleiding rijmen 
met een ander woord: dan heeft ze 
schik. “Als we zeggen: ‘Hier Marjolijn, jij 
mag de schorten opruimen in de was-
mand’, dan komt er een glinstering in 
haar ogen en zegt ze ‘nee’, maar ze doet 
uiteindelijk toch ‘ja’”, lacht Cora. Als ze 
ergens pijn heeft, weet ze dat goed 

IN GESPREK MET 

I“Ik werd als huisarts 

aangetrokken om zorg 

te kunnen bieden aan 

deze mensen met een 

beperking” 

Peter Amesz

I“Ik ga hier altijd met 

een grote glimlach 

weg!”

Simon van der Kruk

H“Het geeft ons rust 

dat er op de instelling 

goede zorg is voor 

Marjolijn”

Ouders van Marjolijn
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Sinds een jaar heeft Maasheim ook 
ondersteuning van een AVG, oftewel 
een arts voor verstandelijk gehandi-
capten. Met regelmaat is er overleg 
tussen beide artsen. Dokter Amesz: 
“Een AVG heeft een toegevoegde 
waarde bij gedragsproblemen, maar 

ook als het gaat om complexe pro-
blematiek rond syndromen. Eenmaal 
per jaar worden de zorgvragers door 
een AVG doorgenomen en wordt, 
samen met de orthopedagoog, een 
plan gemaakt voor wie en hoe vaak de 
expertise van de AVG gewenst is.“

AVG voor complexe zorg

IN GESPREK MET 

duidelijk te maken en vindt ze het fijn als 
de dokter langskomt.
Ook de ouders van Marjolijn ervaren de 
zorg als fijn. “Vorig jaar heeft Marjolijn 
haar buik verbrand door heet water 
uit een waterkoker”, vertelt Marjolijns 
moeder. “Toen hebben de medewer-
kers en artsen heel goed gehandeld. 
Maar ook als het gaat over Marjolijns 

sondevoeding, is het contact goed. 
Het geeft ons rust dat er op de instel-
ling goede zorg is voor Marjolijn.” “Goed 
contact met de ouders is heel belang-
rijk”, aldus Simon. “Ouders kunnen hun 
kinderen natuurlijk nooit loslaten en zijn 
daarom heel betrokken. Er is een heel 
sterke ouder-kind-band en dat geeft mij 
een extra dynamiek aan het werk.”

S“Samen proberen we 

de medische zorg op 

een kwalitatief hoog 

niveau te krijgen!”

Cora Bakker
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Een kijkje achter de 
schermen van…

Tekst: Mathilde van Roekel   Foto’s: privé en Mathilde van Roekel

sectormanager  Nico van Stam

Als sectormanager ben ik verantwoor-
delijk voor de aansturing van deze sec-
tor en coach ik locatieleiders. Daarnaast 
ben ik lid van het managementteam 
en (mede)verantwoordelijk voor het 
opstellen en implementeren van beleid.

Wie: Nico van Stam
Woonplaats: Oud-Beijerland
Bijzonderheden: getrouwd, drie 
kinderen, van wie de oudste zoon ernstig 
meervoudig beperkt is
Functie: sectormanager sector Wonen, 
Leren & Werken

I“Ik geniet van het 

contact met de 

bewoners”

Nico van Stam
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

sectormanager  Nico van Stam

Om 5.30 uur gaat de wekker. Het is 
nog vroeg, maar dat is nodig om de 
files vóór te zijn. Onderweg in de auto 
bel ik even met een collega om een 
vergadering voor te bereiden. Om 
7.30 uur kom ik aan bij een locatie en 
sluit ik aan bij het ontbijt op één van 
de woongroepen. “Ik lust alles wel!”, is 
mijn antwoord als een bewoner vraagt 
welke smaak thee ik wil. Vervolgens 
krijg ik een kop thee met verschillende 
theezakjes in het water. Ja, ik geniet 
van deze momenten en het contact 
met de bewoners, deelnemers en 
logés. 

In de ochtend ben ik veel in gesprek 
met verschillende medewerkers en 
met de locatieleider. We praten over 
het reilen en zeilen van de locatie. Iets 
vóór twaalven stap ik weer in de auto 
om op een groep van het kinderdag-
centrum te lunchen. Eén van de kin-
deren legt een stapel boeken naast 
mij neer. Het signaal is duidelijk: ik ga 
even voorlezen.

Ook in de middag staan verschillende 
overleggen gepland. Van een gesprek 
met een schooldirecteur over de 
samenwerking tussen zorg en onder-
wijs tot een telefonische afspraak met 
de coördinator huisvesting. Ik vind 
het mooi dat ik mag meedenken bij 
veel verschillende projecten. Ik doe 
dit werk al zeven jaar, en nog steeds 
met veel plezier. Het is afwisselend en 
Adullam is volop in ontwikkeling; dat 
geeft mij veel uitdaging.
Op de terugweg heb ik behoorlijk last 
van files, maar als ik thuis ben - rond 
zessen - staat mijn warme hap weer 
klaar.
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‘Samenwerken in de driehoek’

Tekst en foto’s: Mathilde van Roekel

Herstel van ‘het gew one leven’

Langzaam maar zeker vulde de aula 
van het Hoornbeeck College zich 
met zo’n vierhonderd medewerkers 
van Adullam en De Schutse. Nadat 
iedereen een plekje heeft weten te 
bemachtigen en het geroezemoes 
langzaam minderde, werd de avond 
geopend met het lezen van Psalm 86 
en gebed.

‘Driehoekskunde werkt’
De avond werd vervolgd met een 
lezing van Chiel Egberts, orthopeda-
goog en eigenaar van Drienamiek, die 
sprak over ‘Driehoekskunde werkt’. 
“Herstel van het gewone leven. Als 
we dat kunnen bereiken, zou dat 
fantastisch zijn”, zo begon hij. “Maar 
handicaps kunnen dat gewone leven 
behoorlijk belemmeren. En… wat is 

nu dat gewone leven?”, vroeg Chiel 
zich af. Hij kwam tot de conclusie dat 
er altijd een driehoek verbonden is 
aan de zorgvrager.
“Het leven zit vol driehoeken”, aldus 
Chiel. “Een driehoek bestaat uit een 
metafoor tussen twee mensen, waar 
altijd een derde bij komt. Ook bij 
Adullam en De Schutse zit het vol met 
driehoeken. Want wat is een zorg-
vrager zonder zijn ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers en zonder zijn 
begeleiders? En, wat als die driehoek 
wordt beschadigd?”

Goede communicatie
“Het belangrijkste van de driehoek 
is dat in meerdere talen gesproken 
wordt”, zo vervolgde Chiel zijn lezing. 
“Als de communicatie niet goed is 

“Erg leuk om elkaar 

te ontmoeten.” “Een 

interessante avond, met 

ruimte voor humor.” “Heel 

waardevol om hier samen 

over na te denken.” Het 

zijn zomaar wat reacties 

die we kregen op de 

bezinningsavond die 

dinsdagavond 13 november 

jongstleden gehouden 

werd in het Hoornbeeck 

College te Amersfoort.
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tussen begeleiders en ouders, slaat de 
driehoek op hol.” Sommigen knikten 
instemmend toe. Ja, een goede relatie 
met de mensen met wie je verbonden 
bent, is zó belangrijk.
De lezing van Chiel zorgde voor 
genoeg stof tot nadenken. In de pauze 
werd hierover uitgebreid met elkaar 
gesproken. Bij sommigen borrel-
den vragen op. Vragen door ervarin-
gen vanuit de werkvloer, vragen die 
medewerkers misschien al langere tijd 
bezighielden.

Forum
Na de pauze was er tijd voor het 
forum, waarbij de vragen op briefjes 
naar voren kwamen. Vragen als: “Wat 
als je als begeleider verbinding zoekt 
met ouders, maar het niet lukt om in 

verbinding te komen?” “Wat als een 
kind geen ouders meer heeft?” De 
vragen werden voorgelegd aan men-
sen die op een verschillende manier 
in contact staan met Adullam en De 
Schutse, zoals een ouder, een broer 
en een orthopedagoog. Samen werd 
gezocht naar een antwoord, waar-
door waardevolle ervaringen gedeeld 
werden.

Aan het einde van de avond was er 
nog tijd voor een hapje en drankje. 
Het was een interessante bezin-
ningsavond. Het werd duidelijk dat 
begeleiders en ouders/wettelijk ver-
tegenwoordigers niet zonder elkaars 
hulp kunnen, om zo de zorgvrager 
het gewone leven te kunnen laten 
ervaren.

BEZINNINGSAVOND

Herstel van ‘het gew one leven’

H“Het leven 

zit vol 

driehoeken”

Chiel Egberts
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Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

Beste allemaal!

Wat kreeg ik veel mooie kleurplaten! 
En dat naar een onbekende puzzel-
juf… Misschien herkenden sommigen 
het adres. Want veel nichtjes en neef-
jes, maar ook (oud-)leerlingen lezen 
het Adullam Contact! 
Mijn naam is juf Klop 
(vroeger juf De Pater). Ik 
ben getrouwd en we heb-
ben één dochtertje.  Voor 
deze eerste keer heb ik een 

woordzoeker gemaakt met allerlei 
woorden die op een of andere manier 
ook bij Adullam passen. De overgeble-
ven letters vormen de oplossing. Stuur 

deze (met een gezellige brief ) 
vóór D.V. 18 april a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Peulenlaan 93
3371 XH 
Hardinxveld-Giessendam

Vergeet niet je naam, adres en 
leeftijd op te schrijven. Succes!
Groetjes, 
puzzeljuf Klop

advertentie
bang
boos
cadeau
comite
contact
dagactiviteiten
deelnemers
enthousiast
gehandicapt
gemis
gezin
huisdier
hulp
inhoud
interesse
kleurplaat
lindenheim
locatieleider
medewerkers
meisjes
muiderheim
muziek
opbrengsten
opening
particulieren

pen
peulenlaan
polderheim
puzzelpost
samenleving
vacature
vakantie
veldheim
verdriet
verrijking
voorlezen
vork
vrijwilliger
vroeg
wilgenheim
woensdag
woonbegeleider
zaterdag
zondag

h v m u i d e r h e i m c o n t a c t

u a e v z j v e r r i j k i n g e u g

i k d l a a l r d w i l g e n h e i m

s a e v d c t o i p o l d e r h e i m

d n w b e h a e c j r w o e n s d a g

i t e u a r e t r a w b g e m i s n r

e i r i e n t i u d t i t m u z i e k

r e k e g k g e m r a i l a p v o r k

p p e n e w o o n b e g e l e i d e r

e k r t h c p a r t i c u l i e r e n

u l s h a o e d i u i h n l e g l a m

l e z o n m n v m c v e r d r i e t o

e u o u d i i r e n m i n h o u d r t

n r n s i t n o i a v o o r l e z e n

l p d i c e g e s i n t e r e s s e r

a l a a a a c g j l i n d e n h e i m

a a g s p u z z e l p o s t g e z i n

n a t t t b o o s d e e l n e m e r s

d t c a d e a u o p b r e n g s t e n

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:
Geertrude van Steenbergen uit Hedel (leeftijd onbekend)Irene Wind 

uit IJsselmuiden (leeftijd onbekend)Rosanne Evertse 
uit Brakel (7 jaar)
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Nu gebeurde het op een dag dat 
twee ezels elkaar precies op dit plekje 
tegenkwamen. De ezels keken elkaar 
onvriendelijk aan. Toen zei de ene 
ezel op boze toon: “Ik wil de kant op, 
waar jij net vandaan komt. Ga uit de 
weg en laat mij erdoor.” “Dat had je 
gedacht,” zei de andere ezel, “ga jij 
maar uit de weg en anders gooi ik je 
naar beneden.” De ezels liepen woe-
dend op elkaar in. Er ontstond een 
kort gevecht… en beide ezels tuimel-
den naar beneden. Het diepe ravijn in, 
waar ze beide de dood vonden.

De volgende dag kwamen op het-
zelfde plekje twee geiten elkaar tegen. 
Noodgedwongen bleven de geiten 
staan en keken elkaar eens aandach-
tig aan. Beide dachten diep na hoe ze 
elkaar toch eens zouden passeren. De 
geiten gingen allebei maar liggen op 
het pad om nog dieper na te kunnen 
denken. Na een poosje zei de ene geit: 

“Ik denk dat ik een oplossing weet.” De 
andere geit keek hem vragend aan: 
“Wat dan?” “Laten we allebei voor-
zichtig omdraaien en naar huis gaan. 
Dan hoeven we niet te vechten, zoals 
de ezels gisteren gedaan hebben. En 
zo komen we allebei ook weer veilig 
thuis.” Zo gezegd, zo gedaan. De gei-
ten keerden beide voorzichtig om en 
liepen weer terug. Dezelfde kant op 
als vanwaar ze gekomen waren. 

Het was weer een dag later. Op het-
zelfde pad kwamen twee schapen 
elkaar tegen. In dezelfde omstandig-
heden als de ezels en de geiten. De 
schapen groetten elkaar beleefd. Ze 
gingen rustig zitten om een oplossing 
te bedenken, om elkaar te passeren 
op het smalle pad. Na enige tijd zei 
het ene schaap: “Ik heb de oplossing 
gevonden.” “O ja?”, vroeg het andere 
schaap. “En wat is de oplossing dan?” 
“Ik ga op het pad liggen en dan stap jij 

heel voorzichtig over mij heen. Daarna 
kunnen we onze weg weer vervolgen.” 
Dit leek het andere schaap een goede 
oplossing. Het ene schaap ging liggen 
en het andere schaap stapte voorzich-
tig over hem heen. De schapen zeiden 
elkaar gedag en gingen uit elkaar. 
Allebei kwamen ze op hun bestem-
ming aan. 

Bovenstaand verhaal is een gelijke-
nis uit Afrika. De ezels, de geiten en 
de schapen maken alle drie verschil-
lende keuzes. Welke dieren waren 
nou het verstandigst? De schapen. En 
waarom? Omdat één van hen de min-
ste wilde zijn. En de schapen kwamen 
beide veilig aan op de plek waar ze 
zijn moesten. Het is waar: vergeleken 
worden met deze dieren is niet eervol 
voor ons. Maar lijken wij soms niet op 
die koppige ezels of op die onverschil-
lige geiten?

Tekst: Jenneke van Wijk-van den Heuvel - vrij verteld naar een verhaal uit ‘Een handvol koren’, 1980 Verhaal

Het is een woest gebergte 

waar we ons bevinden. 

Overal zijn ravijnen en 

rotsen te zien. Midden door 

dit gebergte loopt een heel 

smal en gevaarlijk pad. Het 

pad is zó smal, dat je elkaar 

onmogelijk kunt passeren. 

En op één plek zijn aan beide 

kanten van het pad diepe 

ravijnen.

Een leerzame gelijkenis…
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Johan Riezebos
Teamleider op LVG-woning De 10 Domeinen 

In 2015 ben ik gestart als begeleider op De 10 
Domeinen. Het is echt genieten om met bewo-
ners alledaagse dingen te doen! Samen eten 
koken, tafeltennissen, boodschappen doen of 
een goed gesprek hebben. Ik vind het waardevol 
dat we binnen Adullam vanuit onze identiteit 
over Bijbelse zaken mogen spreken. Bewoners 
hebben vaak dezelfde worstelingen als wij. Soms 
mag je dat samen in alle eenvoud aan de Heere 
voorleggen. Dat zijn tere momenten, waarop je 
als begeleider heel klein wordt. 
Eind vorig jaar werd duidelijk dat onze team-
leider een stap terug zou doen. Er kwam een 
vacature vrij. Omdat ik genoot van mijn werk en 
mijn opleiding nog niet 
had afgerond, dacht 
ik er geen moment 
aan om te sollicite-
ren. Enkele bewoners 
vroegen echter of ik 
hun nieuwe teamlei-
der wilde worden. Dat 
stond niet op zichzelf. 
Ook collega’s kwamen 
met deze vraag naar 
mij toe. Langzaam maar 
zeker vielen de puzzel-
stukjes op zijn plaats. 
Na een paar gesprek-
ken en een assessment 
ben ik per 1 december 
jongstleden benoemd 
als teamleider. 
Voor mij is het een voor-
recht dat ik als teamlei-
der en begeleider, samen met mijn collega’s, een 
rol mag spelen in het leven van de bewoners. Ik 
werk echt vanuit de relatie, zodat ik hen nabij-
heid, richting en houvast kan bieden. Dat maakt 
het ‘gewone leven’ elke dag weer bijzonder!

“Bewoners 
vroegen mij 

om hun 
teamleider te 

worden.”

Mijn naam is Esther van der Wind, ik ben zes-
tien jaar en kom uit Woudenberg. Geneeskunde 
gaan studeren is mijn droom. Daarom leek het 
mij erg leuk om vrijwilligerswerk te doen op het 
gebied van zorg. Mijn moeder en tante zitten 
allebei in het Adullam-comité van Woudenberg, 
dus kwam ik op het idee om vrijwilligerswerk 

te doen voor men-
sen met een beper-
king. Nu ga ik elke 
maandag van half 
acht tot drie uur naar 
kinderdagcentrum 
De Klimboom in 
Barneveld. Dat doe ik 
met veel plezier en ik 
leer er erg veel van.
Als ik aankom, begin 
ik met het voor-
bereiden van een 
Bijbelverhaal en rond 
negen uur komen de 
kinderen binnen. De 
kinderen zijn altijd 
heel enthousiast als 
ze mij weer zien; af 
en toe krijg ik zelfs 
een dikke knuffel. De 
spontaniteit van de 

kinderen vind ik geweldig. Na het Bijbelverhaal 
maken we een puzzel of knutselwerkje, doen we 
snoezelactiviteiten of gaan we wandelen. In de 
middag gaan de kinderen buiten spelen of doen 
we een spel. 
Het snoezelen vind ik het leukste moment van 
de dag. De ene keer rollen we elkaar in lakens 
over de grond, de andere keer spelen we ver-
stoppertje. Soms verstoppen ze zich op de 
meest zichtbare plaatsen. Dan hebben we schik 
voor tien. Elke keer als ik de deur uit loop, zie ik 
al uit naar de volgende keer.

Esther van der Wind 

Aan het woordTekst: Mathilde van Roekel

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Vrijwilliger  bij KDC De Klimboom

“Elke keer als 
ik de deur uit 
loop, zie ik al 
uit naar de 
volgende keer!”



Tekst: Anne Rebel-Lodder

“Als timmerman miste ik de meerwaarde 
van het werken met mensen”

Kinderboerderij Samenzó, opgezet 
door collega en zij-instromer Dick, 
biedt qua ontwerp en afwerking eer-
der de aanblik van een kleine dieren-
tuin. Her en der zijn deelnemers aan 
het werk. Er wordt geharkt, geveegd 
en geschoffeld. “Dat is zo mooi aan 
Adullam in Staphorst. We sluiten met 
diverse activiteiten - zoals het buiten-
werk, de kringloopwinkel, de bakkerij, 
inpakwerkzaamheden en de kinder-
boerderij - aan bij de interesses van 
de verschillende deelnemers”, vertelt 
Arjan.

Arjan werkt inmiddels al twaalf jaar 
op Horstheim. Toch had hij het in de 
bouw ook goed naar zijn zin, ver-
telt hij. “Ik vind het leuk om met 

materialen 
te werken en 
met zicht-
werk bezig 
te zijn. Nog 
steeds trou-
wens. Maar 
ik miste de 
meerwaarde. 
Een hel-
pende hand te bieden aan mensen die 
dat nodig hebben. Toen ik een jaartje 
of tien was, werd bij mijn oom een 
jongen geboren met een verstande-
lijke beperking en spina bifida [open 
ruggetje, red.]. Daar trok ik altijd erg 
op aan. Sindsdien heb ik, denk ik, affi-
niteit gekregen met mensen met een 
beperking.”

Gehandicaptenzorg is bijzonder
“Op Horstheim en zijn dependan-
ces komen veel puzzelstukjes voor 
mij samen. Ik werk met mensen met 
een beperking. Hun openhartigheid 
en het feit dat je hulp kunt bieden, 
maakt de gehandicaptenzorg voor mij 
bijzonder. Ik ben veel met mijn han-
den bezig en veel buiten actief. Deze 

Soms kun je je oude functie uitstekend 
combineren met de gehandicaptenzorg. 
Althans, Adullam biedt zij-instromers 
deze ruimte. Arjan Heldoorn (35) zegde 
zijn baan in de bouw op en solliciteerde 
in 2006 als begeleider bij Adullam. Nu 
heeft hij een “prachtige, gevarieerde 
baan” op Horstheim en dan vooral op 
de mooie Kinderboerderij Samenzó in 
Staphorst. Regelmatig pakt hij nog eens 
een timmerklus op. Verder is hij vooral 
lekker met de deelnemers aan het werk 
en kan hij hen - mede vanwege zijn 
praktische achtergrond - een zinvolle 
dagbesteding bieden. En deze mensen? 
Zij bloeien ervan op!
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Klaas en Arjan



ZIJ-INSTROMER VERTELT

A“Als timmerman 

kan ik deelnemers 

wat extra’s bieden 

voor een zinvolle 

dagbesteding”

Arjan Heldoorn
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variatie past bij me. Daarnaast blijft 
mijn werk als timmerman terugkomen 
bij het onderhouden en realiseren 
van deze kinderboerderij. Ook word 
ik regelmatig uitgeroosterd om klus-
jes op te pakken, zoals het vervangen 
van een deur bij een dependance. En 
met twee rechterhanden kun je deel-
nemers iets extra’s bieden voor een 
zinvolle dagbesteding. Ik ben ervan 
overtuigd dat dat bijdraagt aan hun 
welbevinden. Dat is één van de meer-
waardes van een zij-instromer.”

Dagen vliegen
Arjan vervolgt: “Ik heb geen moment 
spijt gehad dat ik uit de bouw ben 
gestapt. Mijn baan beantwoordt abso-
luut aan mijn verwachtingen. Na al die 
jaren doe ik het nog steeds met veel 
enthousiasme. Ik kan je zeggen, de 
dagen vliegen voorbij hier.”
“Adullam biedt me kansen om te 
groeien naar andere functies, maar 
ik heb nog geen nieuwe uitdaging 
nodig. Ik wil bij de werkvloer betrok-
ken blijven. Het contact met de deel-
nemers kan ik niet missen”, zegt hij 
enthousiast.

Afleren
Of hij in het begin veel moest bijleren? 
Lachend: “En veel afleren. En je moet 
affiniteit hebben met de doelgroep. 
Empathie en inlevingsvermogen zijn 

een must. Het werken met de deelne-
mers, zoals met Klaas, vind ik mooi. Hij 
is spontaan, behulpzaam, gezellig en 
eerlijk. Zowel naar mij als begeleider 
toe, maar ook naar hemzelf.”
“De deelnemers houden je soms een 
spiegel voor. Wanneer iets niet lekker 
loopt, dan kun je je afvragen: welke rol 
heb ik hier zelf in? Volgens het ASBM-
model kijken we naar de oorzaken van 
iemands gedrag, in plaats van dit te 
snel te willen beheersen. We hebben 
geleerd om afstand te nemen vóór 
we een oordeel vormen.” Hij pauzeert 
even, grijnst en stemt in met Klaas 
Hakvoort, die hem aanvult met: “Tot 
tien tellen.” “Zo kunnen we deelne-
mers meer veiligheid en vertrouwen 
bieden. Vanuit die veilige basis kun je, 
samen met orthopedagogen, doelen 
gaan stellen om deelnemers verder 
te laten ontwikkelen. Ik ben ervan 
overtuigd dat er voor elke deelnemer 
mogelijkheden zijn tot groei. Als ik zie 
wat ze nu al zelfstandig kunnen, dan 
hebben we al veel bereikt. Dat vind ik 
het mooiste van mijn werk. Kijk maar 
eens nú. Wij kunnen rustig dit gesprek 
voeren. Onze medewerkers weten 
wat ze moeten doen. Met structuur en 
veiligheid kun je ergens op terugval-
len. Dan heb je een basis om een open 

gesprek aan te gaan over iemands 
gedrag. Ik weet van deelnemers, dat 
ze minder escalaties hebben op de 
werkvloer. Dat zie ik als een verdienste 
van kwalitatief goede zorg.” 

Middellijk
“Wat ik ook een mooie kant van mijn 
baan vind, is dat hier de rust en de vrij-
heid is om het Woord te mogen door-
geven. De HEERE heeft ons niet nodig 
bij Zijn werk. Maar het is wel mooi als 
je een middel in Zijn hand kunt zijn. 
Die verantwoordelijkheid ervaar ik 
zeker wel. Soms krijg je vragen naar 
aanleiding van een Bijbelhoofdstuk, 
bijvoorbeeld na de dagopening. Of je 
merkt dat er honger is naar het Woord. 
Mijn wens is dat het gezegend mag 
worden.”
Hij vervolgt: “Voor onszelf ligt die ver-
antwoordelijkheid er natuurlijk ook. 
Ben ik een leesbare brief voor deze 
deelnemers? Soms spreek je van hart 
tot hart met elkaar over levensvra-
gen. Ik zeg ook altijd: ‘De Heere werkt 
in wie Hij wil. Je hebt er geen groot 
verstand voor nodig. Wij moeten niet 
alleen bidden voor jullie. Maar jullie 
moeten ook jullie begeleiders opdra-
gen. Want wij hebben het net zo hard 
nodig.’”

“Het mooiste: 

als ik kijk naar 

wat ze nu 

zelfstandig 

kunnen, dan 

hebben we veel 

bereikt.”
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Op onze gezellige logeergroep De Zeekade bieden wij je de unieke 
kans aan om logés, samen met de vaste begeleiders, een waarde-
volle week te geven. Je vrijwilligershulp bestaat onder andere uit 
assistentie bij de verzorging en/of begeleiding van de logés. We 
zoeken vrijwilligers vanaf 16 jaar die bereid zijn om de handen uit de 
mouwen te steken. Voor een slaapplaats wordt zo nodig gezorgd.

Ook in de rest van het jaar is een dag/week meedraaien op 
De Zeekade mogelijk. 
Van harte welkom en tot ziens in Puttershoek!

Wil jij een zomervakantie om nooit te vergeten? Kom dan een 
weekje mee draaien op de logeergroep van Maasheim!
 

Voor meer informatie mail je 
met Janneke de Bruijn: 

jmdebruijn@adullamzorg.nl.

Vrijwilligers 
gevraagd!



Werken met mensen 

en met je handen valt 

hier prachtig samen!

Waardenvolle 

zorg

Ook geïnteresseerd?

Bel of app naar 06 37 18 40 23 of mail naar hr@adullamzorg.nl.

Kijk ook op werkenbijadullam.nl voor actuele vacatures.



Steun
   Adullam

De opbrengsten voor de steunstichting over 
2018 bedragen ruim € 1.270.000. Dat is ruim € 
135.000 meer dan in 2017 (alles gerekend zon-
der nalatenschappen). Reden tot dankbaarheid. 
Iedere gift zien we als een steunbetuiging voor 
de mensen met een beperking, die bij Adullam 
zorg of begeleiding krijgen. Eenieder hartelijk 
dank voor diens bijdrage, groot of klein. Mogen 
we vragen of de Heere Zijn zegen nog aan al het 
werk van Adullam wil verbinden. 

Zonder af te doen van de dankbaarheid is er nog 
wel meer te zeggen over deze opbrengsten. Zo was 
2017 een jaar met een bijzonder lage opbrengst. De 
opbrengst van 2018 ligt meer in de lijn van de voor-
gaande jaren. Dit terwijl de opbrengsten vanuit 
comités en verkooppunten flink hoger zijn dan het 
gemiddelde over meerdere jaren. Terwijl ik dit schrijf, 
hebben we enkele avonden gepland om ook samen 
met de comités en verkooppunten naar deze cijfers te 
kijken. Aan de andere kant merken we dat de giften 
vanuit de kerken al een aantal jaren dalen en dat de 
giften van particulieren in 2018 weer op het gemid-
delde liggen. De inkomsten vanuit nalatenschap-
pen worden door Adullam niet begroot. Wél zijn deze 
bijdragen hartelijk welkom. We zijn altijd verblijd 
als mensen via hun testament blijk geven van hun 
betrokkenheid bij de naaste met een verstandelijke 
beperking. 

Al met al overheerst een positief en dankbaar gevoel, 
waarmee we verwachten dat - met uw hulp en onder 

de zegen van de Heere - we ook 
in 2019 de projecten gerealiseerd 
krijgen. 

Jan van Velthuizen

communicatie en 

fondsenwerving

Dankbaar voor 
extra inkomsten

Duizenden oliebollen en euro’s

Het was hard werken voor de bakker op 31 december jl.! 
Om 7 uur stonden 4.900 oliebollen en 1.328 appelbeignets 
in Garderen klaar om ingepakt en weggebracht te worden. 
Zoveel hebben we er nog nooit gehad! De opbrengst van de 
actie is € 2.388,61. Dat is bestemd voor de nieuwbouw van 
Kroonheim.
We zijn dankbaar dat alles zo goed verlopen is en willen alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken. Speciale dank aan de kinderen 
van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek en in Uddel voor 
hun inzet!

Comité Garderen

Geslaagde verkoping 
Krimpen aan den IJssel

Wat ons betreft is deze editie van onze jaarlijkse ver-
koping prima verlopen. We mogen terugzien op een 
geslaagde dag met prachtig weer, de hele dag door een 
gezellig drukte en een prima sfeer. Gelukkig zijn er geen 
noemenswaardige ongelukken gebeurd. Dit alles mag 
ons tot verwondering en dankbaarheid stemmen. De 
verkoping heeft een netto eindresultaat van € 64.000 
opgeleverd. We spreken de wens uit dat de HEERE het 
werk voor onze gehandicapten wil zegenen: “De zegen 
des HEEREN, die maakt rijk, en Hij voegt er geen smart 
bij”, Spreuken 10:22.
Comité Krimpen aan den IJssel 
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Steun Adullam

Oproep: stofjes, kantjes 
en bandjes gevraagd

Mevrouw Ringelberg is actief voor Adullam; ze 
maakt nog steeds van alles voor de Adullam-
verkopingen. Haar voorraad raakt uitgeput 
en daarom is ze op zoek naar restjes stof, wol, 
garen, kantjes, bandjes en dergelijke. Wie wat 
voor haar heeft, kan het opsturen naar onder-
staand adres of eerst even telefonisch afstem-
men. Alvast hartelijk bedankt!

Mw. M. Ringelberg
Nieuwe Koolweg 3
4301 SC Zierikzee
T 0111 41 38 11

Bedankt voor 25 jaar inzet als 
comitévrijwilliger!

Op 26 oktober jl. was het de dag dat Els van Wingerden 25 jaar lid 
was van comité Hardinxveld-Giessendam. Zeer intensief heeft ze zich 
al die jaren ingezet bij allerlei activiteiten die ons comité uitvoert. 
Ze toonde steeds iemand te zijn die met haar hart betrokken is 
bij onze gehandicapten. Als comité hebben we dit feit met haar 
herdacht tijdens een gezellig samenzijn op vrijdag 16 november jl. 
Familieleden van Els en ook oud-comitéleden waren hierbij aanwezig. 
Wij hopen dat Els dit werk nog lang voort mag zetten.

Bedankt voor 25 jaar inzet als 
comitévrijwilliger!

In september 2018 was 
Antonette Oomen-Oomen 
25 jaar actief binnen 
comité Nederhemert. 
Tijdens onze vergadering 
in oktober 2018 heeft 
de voorzitter hier aan-
dacht aan geschonken. 
We willen namens alle 
comitéleden Antonette 
hartelijk bedanken voor 
haar jarenlange trouwe 
en liefdevolle inzet ten 
behoeve van onze medemensen, 
aan wie stichting Adullam zorg verleent. Antonette heeft als 
secretaresse van het comité altijd alles keurig voor elkaar, 
maar zet zich bovenal enorm en actief in voor anderen die 
hulp nodig hebben. Daarom verdient zij nu ook een keer zelf 
de aandacht! De hartelijke groeten, namens alle leden van 
comité Nederhemert, en van harte Gods zegen voor de toe-
komst toegewenst!

Rectificatie
De ontvangen nalatenschap van € 301.622,10 van A.H. te St.P. 
is abusievelijk te vroeg verantwoord, waardoor onduidelijkheid 
is ontstaan over het ontvangen bedrag. De redactie biedt haar 
excuses aan voor de ontstane verwarring.
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Activiteiten Zie voor het actuele activiteitenoverzicht: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

D.V. ZATERDAG 6 APRIL 
Comité Hendrik-Ido-Ambacht; 
jaarlijkse verkoopdag; van 
9.30 tot 13.00 uur; Willem de 
Zwijgerschool, Graaf Willemlaan 20, 
Hendrik-Ido-Ambacht.

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

D.V. ZATERDAG 4 MEI
Vrouwenvereniging Ruth; 
verkoopdag; van 9.30 tot 13.00 uur; 
bij de HHG Rehoboth, Meeleweg 41, 
Nieuwleusen. 

D.V. WOENSDAG 8 MEI
Kroonhoeve; geraniummarkt; van 
13.00 tot 17.00 uur; Garderenseweg 
59, Uddel.

D.V. ZATERDAG 11 MEI
Comité Doornspijk; 
goededoelenmarkt; van 9.00 tot 
13.00 uur; Verenigingsgebouw Pro 
Rege, Zuiderzeestraatweg West 104, 
Doornspijk.

Comité Nederhemert; jaarlijkse 
verkoping; van 9.30 tot 13.00 uur; 
op het kerkplein bij de HHG, ingang 
Kapelstraat, Nederhemert. 

Comité Urk; verkoping; van 8.30 tot 
14.30 uur; op het parkeerterrein De 
Noord, achter de Jachin Boazkerk, Urk.

D.V. ZATERDAG 18 MEI
Comité Stavenisse; Zeeuwse 
lentemarkt; van 10.00 tot 15.00 uur; 
Buurtweg 22, Stavenisse. 

D.V. ZATERDAG 25 MEI
Comité Leerbroek; verkoopdag; 
van 10.00 tot 15.00 uur; op het 
parkeerterrein achter Dorpshuis De 
Schakel, Leerbroek.
Comité Ermelo; verkoopdag; 
van 10.00 tot 15.00 uur; op het 

parkeerterrein bij het Kerkelijk 
Centrum, Jeugdkant 16, Ermelo.

D.V. ZATERDAG 8 JUNI
Comité Alblasserdam; verkoping; 
van 9.30 tot 15.00 uur; op het ds. B. 
Toesplein, Alblasserdam.

D.V. MAANDAG 10 JUNI 
(TWEEDE PINKSTERDAG)
Comité Doornspijk; autopuzzelrit, 
ong. 80 km; starten van 13.30 tot 
14.30 uur; startpunt is het Adullam-
winkeltje, Oude Harderwijkerweg 35, 
Doornspijk.

D.V. VRIJDAG 28 JUNI
Comité Maartensdijk; BBQ bij 
molen De Kraai; van 18.00 tot 21.00 
uur; Westbroekse Molenweg 28, 
Westbroek. De Adullam-molenwinkel 
is geopend en er is een kleine 
verkoping. 

D.V. ZATERDAG 29 JUNI 
Comité JAM-fietstocht; fietstocht; 
starten rond 8.30 uur; verzamelen 
bij de OGG, Onderdijkse Rijweg 214, 
Hendrik-Ido-Ambacht; zie www.
jamfietstocht.nl voor meer informatie. 

D.V. DINSDAG 30 JULI
Comité Garderen; verkoping; van 
10.00 tot 15.30 uur; Mazenhofstraat 4, 
Garderen.

Comité Doornspijk; fietstocht en 
verkoopmarkt; u kunt 30 of 60 
km fietsen. Zie voor meer info: 
adullamzorg.nl/comitedoornspijk. De 
verkoopmarkt is van 9.30 tot 15.00 
uur; bij de Hervormde dorpskerk te 
Doornspijk.

D.V. DINSDAG 6 AUGUSTUS
Comité Ouddorp; fietstocht (30 en 
50 km); inschrijven tussen 10.00 en 
12.00 uur; in gebouw Eben-Haëzer, 
Preekhillaan 3, Ouddorp. Onderweg 
is eten en drinken te koop; in Eben-
Haëzer is een kleine verkoping. 

D.V. ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Vrouwenvereniging Helpende 
Handen; verkoping; van 10.00 tot 
15.00 uur; Koningin Wilhelminaweg 
30, Loenen aan de Vecht. 

D.V. ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Comité Hardinxveld-Giessendam; 
grote verkoping; van 9.30 
tot 14.30 uur; zalencentrum 
De Parel, Talmastraat 9, 
Hardinxveld-Giessendam.

D.V. ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Comité Maartensdijk; verkoping; 
van 10.00 tot 16.00 uur; Hervormd 
Centrum, Dorpsweg 42, 
Maartensdijk. 

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

Comité Staphorst; jaarlijkse 
verkoopdag; van 10.00 tot 15.00 uur; 
langs de Kerklaan, Staphorst.

D.V. ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Comité Werkendam; jaarlijkse 
verkoping; van 10.00 tot 15.00 
uur; Ds. Joh. Groenewegenschool, 
Sportlaan 4, Werkendam.

D.V. ZATERDAG 12 OKTOBER
Comité Krimpen aan den IJssel; 
verkoping; van 10.00 tot 16.00 uur; 
op het evenemententerrein bij De 
Tuyter, Nachtegaalstraat, Krimpen 
aan den IJssel. 

D.V. ZATERDAG 26 OKTOBER
Comité Vriezenveen; 
psalmzangavond; van 19.30 tot 
ong. 21.30 uur; kerkgebouw Beth-El, 
Almeloseweg 41, Vriezenveen.

D.V. ZATERDAG 2 NOVEMBER
Vrouwenvereniging Rebecca; 
verkoping; van 10.00 tot 13.30 uur; 
Pieter Zandt scholengemeenschap, 
Grafhorsterweg 53, IJsselmuiden. 
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Giftenverantwoording 2018 Gerealiseerd project

JAARDOEL

€ 159.600

JAARDOEL 

€ 96.900

JAARDOEL

€ 574.200

JAARDOEL

€ 334.200
JAARDOEL 

€ 33.900

2018 

€ 149.834
2017 

€ 167.150

2018

€ 118.157
2017 

€ 88.300

2018 

€ 620.120
2017 

€ 523.750

2018 

€ 324.769
2017 

€ 299.700

2018 

€ 57.264
2017 

€ 55.350

2018 

€ 247.169
2017 

€ 439.678

Giften van 
particulieren

Giften van instellin-
gen 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.

2017

€  1.573.900

JAARDOEL

€  1.198.800
2018 

€  1.517.313

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

In 2018 is een heus 
recyclecentrum 
gerealiseerd!

Steun Adullam

Op het achterterrein van Veldheim is vanuit 
de comitéafdrachten een recyclecentrum 
ingericht. Het demonteren van oude, met 
name elektrische appa-
raten is gestart vanuit 
de behoefte van onze 
deelnemers naar zicht-
baar werkresultaat. 
Demonteren kunnen de 
meesten wel: vaak zijn 
het stoere, afgedankte 
gereedschappen of appa-
raten uit het normale 
leven. Mooi om milieu-
bewust bezig te zijn. 
Deelnemers zijn bezig 
met sorteren op verschil-
lende afvalstromen en, 
niet minder interessant: 
het levert nog wat op ook! 
Daarnaast biedt het inzamelen ruimte voor 
contacten met aanbieders en verwerkers. 
Het demonteren wordt met name in een 
centrale werkplaats gedaan, maar ook op 
verschillende groepen binnen Veldheim. 
Tevens dragen verschillende vrijwilligers hun 
steentje bij aan dit prachtige project.

Comitéleden, 
bedankt 
dat jullie dit 
mogelijk 
gemaakt 
hebben!
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Meer weten of aanmelden? 
Zorgconsulente Jannie de Graaf staat 

u graag te woord. Zij is bereikbaar 
op 088 238 55 16.

Kom jij op Kroonheim logeren?

De nieuwbouw op Kroonheim in Uddel is gestart 
en naar verwachting kunnen de eerste logés in 
2020 terecht! Kijk voor  meer informatie op 
www.adullamzorg.nl/logerenkroonheim.

Nieuw: 

logeren 

in Uddel!
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Op deze pagina 
willen wij u graag 
voorstellen aan 
nieuwe collega’s 
die bij Adullam zijn 
komen werken of 
binnenkort gaan 
werken. We hopen 
dat alle nieuwe 
medewerkers veel 
plezier mogen 
hebben bij het 
uitvoeren van het 
werk en wensen 
hun veel succes. 

Centraal Bureau / Servicecentrum
1 Gerdine de Goffau als secretarieel 

medewerker 
2 Janneke Smits als secretarieel medewerker 

Muiderheim
3 Arianne Aarten-Nieuwenhuis als 

zorgassistent 

Kroonheim
4 Jannelien van de Haar als huishoudelijk 

medewerker 
5 Carolien Plender als medewerker 

woonbegeleiding
6 Martine de Vos – Vos als medewerker 

woonbegeleiding 
7 Gert-Jan Bastmeijer als 

activiteitenbegeleider 

Maasheim
8 Romy van der Giesen als zorgassistent/

medewerker woonbegeleiding
9 Wouter van den Hil als woon-

activiteitenbegeleider i.o. 
10 Jolanda Stouten-Janssens als zorgassistent i.o. 
11 Gerda Toes als leerling verpleegkunde

Beekheim
12 Marijke Snoek als medewerker 

woonbegeleiding 

Molenheim 
13 Irene Ridders als medewerker 

woonbegeleiding 

Eliëzerhof
14 Grenette Strijkert-Morren als oproepkracht 

medewerker activiteitenbegeleiding 

KDC De Klimop 
15 Aline Beens als medewerker  

activiteitenbegeleiding 

Veldheim
16 Rineke Top-Bouw als medewerker 

activiteitenbegeleiding 

De Klimboom (Rehobothschool) 
17 Marjolein van der Lingen-Groenenboom als 

medewerker activiteitenbegeleiding 
18 Agatha Cousijnsen-Huijzer als medewerker  

activiteitenbegeleiding 
19 Denise van Ee-Krieger als medewerker 

activiteitenbegeleiding 

Tekst: afdeling Personeelszaken Personeelsregister

Nieuwe 
medewerkers
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9Regelmatig 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 vacatures via 

werkenbijadullam.nl
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30 november 2018: Marienke 
Koppelman (Horstheim) en 
Kier Bouwman

18 oktober 2018: Elze 
Vlot (Polderheim) en 
Maarten Aantjes

1 november 2018: Leonie Treur 
(Maasheim) en Arian Tanger

 Wij zijn getrouwd!

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

12½ jaar werkzaam bij Adullam

Henrieke Post, 
woonbegeleider 

Schoonsterheim/
Lindenheim/De 

Lindenhof

Feest op Veldheim
Mariëtte Hardeman (links) en Jenneke Mol 
waren 12,5 jaar op Veldheim. Wat zij in die 
jaren allemaal gedaan hebben, was terug 
te zien op de fotopresentatie. 
Ook was er een quiz voor deze 
dames, kregen zij cadeaus en 
werd er gezongen. Met vlag-
getjes op het gebak, met foto’s 
van de jubilarissen, was het 
feest compleet!

Ook was het feest in de Tuingroep, waar 
Wim Budding in het zonnetje werd 

gezet omdat hij al 12,5 
jaar op Veldheim werkt. 
Een echte tuinman; 
dat kunnen we op de 
foto wel zien. Als Wim 
maar in de tuin kan 
werken, is hij in zijn 
element!

Tea Hop-van Laar, 
preventiemedewerker 

Servicecentrum
Clazina van Klinken, 

activiteitenbegeleider 
Horstheim/Eliëzerhof

Willy Kampjes, 
huishoudelijk 

medewerker/kok 
Muiderheim
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Zoek de 
verschillen
Dat Corrie de Gram (links) en 
Klazina van Middendorp soms 
‘de Beekheim-tweeling’ worden 
genoemd, zal niemand verbazen!

Even buurten

Tuinieren

Bedankt…

Klusjes op 
Kroonheim

Regelmatig werken Ton Kool (links) 
en Jan van Mourik (rechts) hard in 
de tuin. Met hulp van de heer Sinke 
zorgen zij voor een keurig verzorgde 
Beekheim-tuin!

… voor de heerlijke 
eindejaarslunch!
Dat zeggen de 
collega’s van het 
Centraal bureau 
tegen ‘catering-
team Veldheim’!

Wat is er toch veel schoon 
te maken op de groepen. 
Gelukkig dweilt Marijn elke 
vrijdagochtend de vloer en 
samen is dat nog gezellig ook! 

Op woongroep de Leeuwerik 
is een goede taakverdeling. 
Ad (links) en Herman maken 
soepballetjes voor de zondag. 
Leo (links) en Martie vouwen 
de was.

Even 
knuffelen
Het konijn is voor het 
eerst op de groep en 
is dikke vrienden met 
Linus (Maasheim).

Lennart van der Galiën 
(Eliëzerhof) geniet van het maken 

van prachtige kwarktaarten!

Bakker
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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, 
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!
Vanaf een jaarlijkse bijdrage van 
€ 20,- ontvangt u dit kleurrijke 
contactblad viermaal per jaar 
thuis. Om de kosten te drukken, 
geven we de voorkeur aan een 
doorlopende machtiging. Als 
deze niet is afgesloten, ontvangt 
u 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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Terwijl de bloembollen nu uit de grond 
komen, is op Wilgenheim de voorbe-
reiding gestart om dit jaar weer bloem-
bollen in te pakken. Dat zal D.V. in 
september gedaan worden, zodat u de 
bloembollen weer tijdig kunt poten. In 
het volgende contactblad hopen we u 
meer (bestel)informatie te geven. 

Zoals u ongetwijfeld gezien hebt, zijn diverse promotievideo’s gemaakt, 
die heel goed weergeven wat het werk van Adullam inhoudt. Deze video’s 
zijn te bekijken via https://vimeo.com/stichtingzorgadullam. Nieuwe 
films worden ook op deze site geplaatst. Bekijk ze en laat ons gerust weten 
wat u ervan vindt!

Op D.V. dinsdag 30 april en woensdag 1 mei a.s. is er een extra editie van 
de Familiedagen. Vanuit Maasheim hopen we hieraan deel te nemen. Op 
beide dagen is de beurs geopend van 10.00 tot 17.00 uur. U bent van harte 
welkom om onze stand te bezoeken! 

Dit jaar kunt u 
bij Adullam weer 
bloembollen kopen!

Bekijk de gemaakte video’s 

Adullam is op de Familiedagen 
Lente Editie 2019!




