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voor...

Inhoud Voorwoord

‘Voor verzwegen 
pijn is geen medi-
cijn.’ Waarom zijn (uw) 
klachten belangrijk 
voor Adullam? Van elke 
klacht kun je leren; 
een open houding 
rondom klachten is dus 
belangrijk. Die open 
houding - van de gever 
én de ontvanger van 
de klacht - is ook van 
belang om samen weer 
goed verder te kunnen, 
ja, béter verder te kun-
nen! Het artikel over 
klachten is van waarde 
voor alle betrokkenen 
bij Adullam - ik denk 
voor alle lezers. Het is 
goed om te uiten wat 
misging, als we dat 
maar op een positieve 
en vooral Bijbelse wijze 
doen, zoals beschre-
ven staat in Matthéüs 
18:15.

A. Prins
Raad van Bestuur

24

Verzwegen 
pijn 

DOEN voor 
Adullam!

Mariska Schouten, 
Jan van Renselaar, 
Jacoline van Beek en 
Jenneke Mol
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Wie is gelukkig? In deze wereld worden mensen die 
gezond en onafhankelijk zijn over het algemeen als 
gelukkige mensen gezien. Het is maar het beste, zo 
wordt gedacht en soms ook gesproken, als je van 
niemand afhankelijk bent en jezelf kunt redden. 
Andersbegaafden worden vanuit dit perspectief meestal 
niet als gelukkige mensen gezien. Zij behoeven meer 
dan gemiddeld hulp van anderen. Het verkeerde den-
ken over geluk wint terrein en daarom lijkt er ook steeds 
minder plaats te zijn voor andersbegaafden. Een ver-
keerde en zorgelijke ontwikkeling. En eenieder moet 
maar niet bij een ander, maar bij zichzelf beginnen.

Gods Woord leert iets totaal anders over gelukkig en 
ongelukkig zijn. Alle verkeerde denkbeelden worden 
bestraft en gecorrigeerd. Gods Woord toont ons dat een 
mens van nature graag onafhankelijk wil zijn; het liefst 
onafhankelijk van God zijn Schepper. Dit bestaan zal 
echter nooit geluk brengen, al heeft de satan het in het 
paradijs anders voorgesteld en doet hij dat nog. Gelooft 
u hem nog steeds en reist u in schijngeluk voort op de 
weg van blindheid en leugen? Een mens die onafhan-
kelijk van God denkt te kunnen leven en de Heere niet 
nodig heeft in tijdelijke en geestelijke zaken, is nameloos 
ongelukkig. Het is de Heilige Geest Die hieraan ontdekt 
en Die daarvoor ook onze tekst kan en wil gebruiken. 
Onze tekst laat indirect het verschil zien tussen geluk-
kig en ongelukkig zijn. ‘Welgelukzalig’ is een woord dat 
het toppunt van geluk wil aangeven. Er is maar één echt 
geluk en dat past bij het woord ‘welgelukzalig’. De rest is 
schijn. 

Wanneer bent u welgelukzalig? Als de God van Jacob uw 
Hulp geworden is door een waar geloof. Als een mens, 
verstoten van alle hulp en uitzicht, in al zijn schuld en 
dwaasheid aan de voeten van de Heere terechtkomt, is 
dat het werk van God en zal Hij zo één niet beschamen 

in die verwachting. Wie God tot zijn Hulp heeft, heeft 
alles. Niet voor niets zegt Jacob tegen zijn broer Ezau dat 
hij alles heeft, nadat deze heeft aangegeven dat hij veel 
heeft. Veel is uiteindelijk niets en alles is echt alles. 

Wie is de God van Jacob? Het is die God, Die te maken 
wil hebben met een mens die van zichzelf de gedachte 
had dat hij God een handje moest helpen en daarom 
zelf aan de slag ging. Toen dat mislukte en Jacob figuur-
lijk en ook letterlijk aan de grond kwam, opende deze 
God te Bethel de hemel en betoonde Hij Zijn gunst en 
hulp aan Jacob. Waaraan had Jacob dat verdiend? Niet 
aan iets van zichzelf. De geopende hemel heeft alles te 
maken met een gesloten hemel op Golgotha. Toen was 
Jezus Christus werkelijk van alle hulp verstoken; intens 
verlaten. En omdat dit plaats heeft gevonden, is er de 
mogelijkheid - zonder schending van Gods recht - om 
kinderen van Jacob tot een Hulp te zijn. 

Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat God mijn Hulp 
is. Het kan alleen door genade. Het heeft bloed gekost 
en ten slotte was de dood van Christus ermee gemoeid. 
Maar dat betekent ook dat deze God van Jacob tot het 
uiterste gaat voor Zijn kinderen. Hij zal ze in alle nood en 
dood tot een Hulp zijn. Hij laat niet varen de werken van 
Zijn handen. Zulke kinderen van Jacob zijn veilig voor 
tijd en eeuwigheid. Ze zijn echt in alles hulpbehoevend, 
maar tegelijk nameloos gelukkig. Onder deze kinderen 
van Jacob zijn ook andersbegaafden te vinden. Zullen 
zij ons voorgaan in de eeuwige gelukzaligheid? Omdat 
u meende het zelf wel te kunnen en uzélf wilde redden, 
zowel in het aardse als in het geestelijke? Zoek toch de 
God van Jacob, nu het nog kan. En u die Hem mocht vin-
den, bedenk dat u - ondanks alles in dit leven - welgeluk-
zalig bent in Hem. Hij zal u nooit beschamen. Dat duldt 
Zijn glorie niet. Ellendigen die op Hem hopen, zal Hij niet 
beschamen, want Hij is de God van Jacob.

Overdenking

Psalm 146:5

Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, 
wiens verwachting op den HEERE zijn God is.

Afhankelijk en toch gelukkig?

Ds. R.W. Mulder, Montfoort
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Om de zorg binnen Adullam te kun-
nen verbeteren. Dat is uiteindelijk 
waarom Bart van Kleef graag ‘klagers’ 
hoort. Graag? Is dat niet iets te opti-
mistisch? Bart glimlacht: “Nee hoor. 
Want hoewel je verschil hebt in typen 
klagers, durf ik te stellen dat we als 
organisatie er ons voordeel mee kun-
nen doen als we horen wat betrok-
kenen van onze zorg vinden. Ik word 
dan ook niet blij van mensen die altijd 
zeggen tevreden te zijn, terwijl dat 

niet honderd procent het geval is. 
Natuurlijk doen we allemaal ons best, 
maar het is niet erg om tegen elkaar 
te zeggen: ‘Dit kan beter.’ Nee, toch?” 
André Lagendijk, die naast hem zit, 
knikt instemmend. Als (externe en 
daarom onafhankelijke) klachten-
functionaris is het zijn taak om onte-
vredenheid in een vroeg stadium te 
behandelen en tussen beide partijen 
te bemiddelen. “Ik ben het helemaal 
met Bart eens. Klachten zijn heel 

Een leuk onderwerp 

om over te praten lijkt 

het niet: klachten. Maar 

niets blijkt minder waar 

als André Lagendijk, 

klachtenfunctionaris, en 

Bart van Kleef, manager 

Kwaliteit en Organisatie, 

erover vertellen. Bevlogen, 

invoelend, maar ook met 

de nodige kwinkslagen 

leggen ze uit hoe Adullam 

omgaat met klachten. 

Want klachten, die horen 

erbij. Ook binnen Adullam. 

Een open gesprek over de 

waarde van ‘klagers’ voor 

Adullam. “Denk niet te 

groot; uit je onvrede het 

liefst zo vroeg mogelijk.”

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

Bart van Kleef (links) en André Lagendijk.

Waarom (uw) klachten zo belangrijk zijn   voor Adullam

‘Voor verzwegen pijn  is geen medicijn’
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waardevol, maar nog mooier is het als 
het niet eens tot een klacht komt. Als 
ik ‘werkloos’ ben.” Glimlachend licht hij 
toe: “Het uitgangspunt moet bij een 
klacht namelijk altijd Matthéüs 18 zijn. 
Is er iets waar je niet blij mee bent, iets 
wat ‘schuurt’? Bespreek dat als eerste 
en alleen met degene die daar iets 
mee kan. In principe moeten klachten 
nog vóórdat het daadwerkelijk klach-
ten worden, opgelost worden op de 
plek waar de onvrede is ontstaan. En 
dat is soms al heel moeilijk hoor, dat 
moeten we ook leren, merk ik vaak. 
Om over je schaduw heen te stappen 
en te zeggen: ‘Hé, nu moet me toch 
iets van het hart. Ik merk aan mezelf 
dat ik het niet fijn vind dat …’ vul maar 
in.”

Onvrede uiten
Dat kan een drempel zijn. Want hoe 
doe je dat op een goede manier? 
Hoe formuleer ik mijn klacht nu goed 
richting die persoon? En… wat als 
die ander nu boos wordt? Die onze-
kerheden kan ‘klagers’ tegenhouden 
om werk te maken van hun onvrede. 
Bart begrijpt die moeilijkheid en 

haakt er direct op in: “Daarom is het 
zo mooi dat we, nog voordat een 
klachtenfunctionaris in beeld komt, 
onze achterban de bijstand van een 
vertrouwenspersoon kunnen bieden.” 
André knikt, Bart vervolgt: “Er zijn er 
binnen Adullam twee [zie kader, red.], 
die zowel intern als extern werken. Zij 
zijn er echt voor de familie en ver-
wanten van zorgvragers en dienen 
als onafhankelijk klankbord en advi-
seur. Zij kunnen je advies geven als je 
ergens tegenaan loopt, maar ook als 
je bijvoorbeeld niet weet hoe je dat 
goed onder woorden kunt brengen 
tegenover bijvoorbeeld een teamlei-
der of eerstverantwoordelijk bege-
leider. Of als je het wel goed onder 
woorden kunt brengen, maar niet 
goed weet wanneer je nu het beste 
tegen die zorgassistent kunt zeggen 
‘dat die bonte en gekleurde was te 
vaak tegelijk gewassen worden’. Zij 
zijn getraind in gesprekstechnieken 
en kunnen je heel concreet helpen en 
adviezen geven.” André lacht: “Witte 
en bonte was, bedoel je denk ik. Ik 
hoor het al: jouw vrouw doet de was.” 
Een lachsalvo klinkt.

Klachtenfunctionaris
Wanneer het over André’s rol gaat, zijn 
beiden direct weer serieus. Want als hij 
erbij betrokken wordt, is een klacht al 
meer ‘geladen’. “Dat betekent namelijk 
dat er sprake is van een situatie waarin 
beide personen al met elkaar gespro-
ken hebben, maar het blijft wrijven en 
schuren. Dan ga ik, zonder partij te kie-
zen, met beide personen het gesprek 
aan. Ik probeer dan te analyseren wat 

H“Het is mooi als het 

niet eens tot een 

klacht komt” 

André Lagendijk 

DE KLACHTENCOMMISSIE

Waarom (uw) klachten zo belangrijk zijn   voor Adullam

‘Voor verzwegen pijn  is geen medicijn’

Zó werkt het!

Onvrede?
Bespreek het met degene die daar wat 
mee kan/aan kan doen (Matthéüs 18). 
Hulp nodig of daarover (van tevoren) 
even overleggen? Neem contact op 
met een vertrouwenspersoon. 

Blijft de onvrede 
voortbestaan?
Neem contact op met de 
onafhankelijke klachten-
functionaris (zie kader 
met contactgegevens). 

Ten slotte toch een formele 
klacht indienen? 
De klachtenfunctionaris staat 
u terzijde bij het opstellen 
van een e-mail naar de Raad 
van Bestuur.

Adullam Contact   |   5



de feiten zijn en welke emoties er 
spelen. Je ziet namelijk vaak dat 
die, als een situatie niet snel wordt 
opgelost, steeds meer door elkaar 
heen gaan lopen. Luisteren is mijn 
voornaamste taak. En al luisterend 
ontrafelen waar de ‘pijn’ zit. Soms 
kan ik daarna suggesties doen om 
het probleem op te lossen, passend 

binnen de ruimte in het beleid van 
Adullam. Een andere keer ga ik 
intern informatie ‘ophalen’ en vraag 
ik aan een manager bijvoorbeeld: ‘Ik 
heb deze onvrede waargenomen. 
Hoe is dat binnen Adullam eigenlijk 
geregeld?’ Ik ga dus niet in één van 
beide partijen mee, maar zoek als 
mediator mogelijkheden om elkaar 
toch te vinden, voordat het uitein-
delijk echt een formele klacht wordt 
die bij de Raad van Bestuur terecht-
komt.” Hij denkt even na: “En als dat 
wel gebeurt, dan kan ik daarin ook 
een rol spelen. Bijvoorbeeld door 
alles goed op een rijtje te krijgen 
en een goed geordende e-mail te 
formuleren richting de Raad van 
Bestuur.” 

Kleine dingen
Bart knikt instemmend. “Het komt 
nu heel groots over, maar besef dat 
het vaak klein begint. We krijgen als 
organisatie nu heel weinig klach-
ten, maar dat betekent niet dat er 
geen onvrede is. Over de was, een 

Roelien Kin is getrouwd en moe-
der van drie kinderen. Daarnaast 
werkt ze al sinds 2003 bij Adullam. 
Roelien: “Ik ben vanaf 2003 werk-
zaam op Kroonheim. Eerst als 
invalkracht, daarna als begeleider. 
Sinds mijn oudste zoon naar school 
gaat, ben ik weer terug naar de 
woongroep gegaan. Ik werk sinds-
dien op woongroep de Kwikstaart. 
Het werken met bewoners heeft 
mijn hart en met heel veel plezier 
werk ik al die jaren op Kroonheim! 
Daarnaast bied ik - bij vragen, 

conflicten, klachten of moeilijk-
heden - in mijn nevenfunctie als 
interne vertrouwenspersoon graag 
een luisterend oor aan medewer-
kers, vrijwilligers, zorgvragers, 
ouders of andere verwanten. Mijn 
rol is  hen bij te staan en zo nodig 
hen informatie of advies te geven. 
Mijn werk als vertrouwenspersoon 
is volledig vertrouwelijk, zoals de 
naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt. 
Ik zal dan ook op geen enkele wijze 
met andere mensen contact opne-
men over je verhaal.” 

K“Klachten zijn kansen 

om onze zorg te 

verbeteren”

Bart van Kleef

I“Ik bied graag een 

luisterend oor” 

Roelien Kin 

Adviezen van Bart en André

“Je hoeft geen mooi verhaal te doen 
bij een vertrouwenspersoon; neem 
contact op als je daar behoefte aan 
hebt. Je hebt iets te zeggen; alles wat 
je meldt, doet ertoe. En alles wat je 
met de vertrouwenspersoon deelt, 
wordt uiteraard strikt vertrouwelijk 
behandeld.”

“Bedenk ook dat het soms alleen al 
genoeg kan zijn om te bellen met 
een vertrouwenspersoon. Om je 
gedachten te ordenen. Een luiste-
rend oor te vinden. En dan kun je 
daarna weer ‘verder’.”

“Maak zo snel mogelijk werk van je 
onvrede; laat het vooral niet oplo-
pen. Hoe eerder je je onvrede deelt, 
hoe positiever je er nog in staat 
en hoe sneller er iets kan verande-
ren, voordat de relatie eventueel 
geschaad wordt.”

Vertrouwenspersoon Roelien aan het woord
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verkeerd kledingstuk, te vaak hetzelfde menu… Dat soort din-
gen. En juist door ons klachtensysteem nu zó in te richten [met 
een vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris, red.], hopen 
we dat de drempel om onvrede te uiten zó laag is geworden, 
dat we ook daadwerkelijk gaan hóren wat er speelt. Het is toch 
veel waardevoller als begeleiders van ouders horen dat dezen 
het bijvoorbeeld vervelend vinden dat hun zoon of dochter 
op zondag verkeerde kleding aan heeft, dan dat er - na lange 
tijd doorsudderen - ‘opeens’ een emotioneel geladen brief bij 
de Raad van Bestuur binnenkomt?” André knikt. “Absoluut. 
Ik denk dat we juist door deze mogelijkheden te bieden, ook 
ervoor kunnen zorgen dat problemen opgelost worden op 
het niveau waar ze spelen. Dan houd je ook de relatie goed. 
Niemand vindt het fijn om van een hogergeplaatste te horen 
dat er door iemand óver je geklaagd is, toch?” Glimlachend: “Ik 
tenminste niet, hoor. Passeren vindt niemand prettig, denk ik.” 

Verzwegen pijn
Tot slot moet Bart nog één ding van het hart. Hij kijkt even 
naar het tafelblad. “Ik las ooit eens een citaat dat ik wel zou wil-
len meegeven aan mensen die dit interview lezen en kampen 
met onvrede die ze (nog) niet durven uiten. Het luidt: ‘Voor 
verzwegen pijn is geen medicijn.’ Zó moet je het zien, denk ik. 
Klachten zijn kansen voor onze organisatie; kansen om onze 
zorg te verbeteren. Maar ze komen vooral van mensen die het 
‘hoog zit’. Als we dat wéten, dan kunnen we er wat aan doen. 
Als we niets horen, kunnen we er niets mee. Dus ja, die ‘kla-
gers’ hoor ik graag; die willen we helpen.” Glimlachend: “Daar 
blijf ik bij.” 

Contactgegevens 
vertrouwenspersonen

Uw klacht tegen het licht houden? Even 
overleggen? Of hulp nodig bij het melden van 
onvrede tegenover een Adullam-medewerker? 
Neem vrijblijvend contact op met één van onze 
onafhankelijke vertrouwenspersonen.  
Al uw informatie wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld en niet verstrekt aan derden. 

Vertrouwenspersoon Marja Biemond-Bunt 
(als externe vertrouwenspersoon werkzaam 
voor Adullam) 
T 0318 55 59 76
E externevertrouwenspersoon@adullamzorg.nl

Vertrouwenspersoon Roelien Kin-Mokken 
(interne vertrouwenspersoon, werkzaam  
binnen Adullam)
T 0522 75 09 16
E internevertrouwenspersoon@adullamzorg.nl 

Contactgegevens klachtenfunctionaris
André Lagendijk
T 06 30 16 59 39
E alagendijk@adullamzorg.nl

“Al een tijdje liep ik op het werk 
tegen dingen aan die niet goed 
liepen. In de communicatie met 
collega’s en in de verstandhou-
ding met de leidinggevende 
ervaarde ik knelpunten. Tot op 
een gegeven moment een voorval 
plaatsvond, dat mij heel onzeker 
maakte. Er stond rond die tijd op 
AFAS [personeelssysteem, red.]: 

‘Vertrouwenspersonen. Wij stellen 
ons voor.’ Ik heb het telefoonnum-
mer gebeld dat erbij stond en we 
hebben een belafspraak gemaakt.
Dat gesprek was echt heel fijn. 
Eenvoudig en onpartijdig en 
vooral een luisterend oor. We 
gingen de hele situatie na. Ze 
hielp me alles te verwoorden en 
samen te vatten. Aan het eind van 

het gesprek vroeg ze naar mijn 
wensen voor de vervolgstappen. 
Welke acties zijn mogelijk? En 
wil ik nog een gesprek? Ik mocht 
altijd weer bellen. Ik ben heel blij 
dat ik de stap gezet heb. Ik kan het 
iedereen aanraden: wacht niet te 
lang. Zo’n gesprek kan veel ver-
lichting geven!”

Ervaringsverhaal 

In contact met een vertrouwenspersoon

DE KLACHTENCOMMISSIE
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De centra voor dagactiviteiten zijn 
voor de deelnemers van Adullam 
een vertrouwde plaats waar 
het goed toeven is; waar ze zich 
thuisvoelen. Door de omvang van 
deze centra, met tal van activiteiten 
en leermogelijkheden en ook 
de dependances, bijvoorbeeld 
de kinderboerderij of de 
kringloopwinkel, zijn er altijd wel 
activiteiten die aansluiten bij wat bij 
iemand past. Voor veel deelnemers 
een geschikte en vertrouwde plek. 
En toch is dat niet helemaal ‘het 
gewone leven’, wat we graag voor 
de deelnemers bereiken. Voor veel 
deelnemers is meer mogelijk.

In de toekomstvisie van Adullam heb-
ben we het als volgt omschreven:
“Adullam laat vanuit een Bijbelse levens-
overtuiging mensen deelnemen aan 
het gewone leven, door, met de samen-
leving, passende ondersteuning te 
organiseren.”

Spannend
Deelnemen aan het gewone leven 
betekent ook: werken buiten de deur, 
buiten de deur van het dagactivi-
teitencentrum; werken binnen de 
samenleving. Dat kan natuurlijk best 
wel spannend zijn; werken buiten 
de vertrouwde Adullam-omgeving. 
Het gebeurt steeds vaker dat die stap 
wordt gezet: werken op een boerderij, 
in een winkel, in een ouderenvoorzie-
ning, bij mensen thuis, in een fabriek 
of in een tuincentrum.

Externe waardering
Deelnemers die dromen werkelijk-
heid zien worden: het werk dat ze 
altijd graag wilden gaan doen, gaan 

ze nu doen! Bijvoorbeeld Irma, die 
altijd al graag in een dierenwinkel 
wilde werken, werkt nu met plezier 
in een omgeving met veel dieren. 
Deelnemers die ‘stralen’ als ze iets 
over hun nieuwe werk vertellen. Soms 
komen onvermoede kwaliteiten van 
mensen aan het licht. Daar hebben 
we mooie voorbeelden van en dat is 
prachtig om te zien! De ‘externe’ waar-

dering wordt ook als heel stimulerend 
ervaren. Mooi ook, dat de deelnemers 
van Adullam echt van betekenis zijn 
op de werkplek buiten de deur. Ze 
kunnen een verbindende schakel zijn 
tussen de andere personeelsleden, 
door hun openheid en spontaniteit. 

Extra dimensie
De Adullam-begeleider speelt in het 
geheel een belangrijke rol bij de keuze 
van werkgever. Is het passend bin-
nen de identiteit? Samen wordt het 
gesprek met de werkgever gevoerd. 

Wat zijn de (passende) werkzaam-
heden? Is er binnen het bedrijf een 
vast aanspreekpunt voor het werk? 
Daarnaast is het vinden van een 
goede werkbelasting belangrijk: niet 
te weinig en niet te veel. Hoeveel 
dagen per week? Is er groei in het 
werk mogelijk? En natuurlijk het voe-
ren van gesprekjes. Wat vind je mooi 
aan het werk? Zijn er dingen die min-

der leuk zijn? Samen praten over de 
vragen rondom het werk buiten de 
deur geeft een extra dimensie aan 
het werk voor de begeleiders van 
Adullam.
Mooi hoe we als organisatie van bete-
kenis kunnen zijn en hoe we mensen 
mogen zien groeien. Hoe we vanuit 
een Bijbelse levensovertuiging, mét 
de samenleving, passende ondersteu-
ning mogen bieden!

Wellicht kunt u daarin ook van 
betekenis zijn!

Werken buiten de deur

Bram met deelnemer Hennie Doorn op Wilgenheim.

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Adullam Contact   |   9
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Nijverheidstraat 21 • Leerdam 
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

De nieuwste jeugdboekjes
van de Gereformeerde Bijbelstichting

Psalmpuzzelboek 2
Tekst: Ditteke Klaasse-den Haan

20 puzzels. Bij de 
psalmen om te zingen 
staan steeds een 
invulpuzzel en andere 
puzzels.
Voor thuis en op
(zondags)scholen.
Vanaf ong. 6 jaar.
PPB2, 52 blz.

Een Boek vol goud!
Ditteke Klaasse-den Haan
Leerzaam prentenboek

over de Synode van Dordrecht
     en de Statenvertaling
               BK73, 52 blz. 10,25

Eenvoudige bijbelse geschiedenissen, voorzien
van kleurplaten, puzzels en opdrachten.

Oude Testament deel 7
Ruth
BLBOT7 - 44 blz.

Nieuwe Testament deel 7
Het lijden van de Heere Jezus 2 
BLBNT7 - 44 blz.
               per deel    

Bijbelleesboekjes

4,75

4,75

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 
Hertzstraat 13a 
6716 BS Ede 
tel. 0318-655675 
www.asav.nl  
info@asav.nl  

WWW.ASAV.NL

Uw partner voor

Kranen en takels
Hijsgereedschap

Maatwerk
Keuringen
Inspecties

Onderhoud
NEN3140
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MEEDENKEN is onze Passie



De noodklok mag wel geluid worden. Voor tal van 
maatschappelijke onderwerpen klinkt de klok. De 
noodklok… Waarom? Ja, op termijn krijgen wij 
een nijpend personeelstekort. Ja, op termijn zal 
het moeilijk worden nog personeel te vinden dat 
zich hartelijk verbonden weet aan Gods Woord en 
inzettingen. De gereformeerde gezindte seculariseert. 

Al in 2018 werd de noodklok geluid. Het personeelste-
kort in de zorg stijgt. De kwaliteit van de zorg komt in 
gevaar. Zorgmedewerkers moeten hard werken. Hun inzet 
is hoog, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het 
zich niet altijd in alle opzichten vertaalt naar de voorwaar-
den voor een fatsoenlijk bestaan. Vooral ziekenhuizen en 
zorginstellingen kampen met tekorten. Stichting Adullam 
zal dat op termijn ook gaan voelen. De samenleving eco-
nomiseert en de gezondheidszorg economiseert mee. 
Minder geld, meer handelingen. De kwaliteitseisen van de 
overheid nemen toe. Protocollen zijn noodzakelijk, maar 
toch… De druk is voelbaar. Je moet dan toch wel intrinsiek 
gemotiveerd zijn om te kiezen voor de gezondheidszorg. 
Ook in onze kring neemt de belangstelling voor de zorg 
af. Het zou ouders, scholen en kerkenraden er veel aan 
gelegen moeten liggen jongeren te motiveren voor het 
prachtige werk ten dienste van onze naaste. Het heeft met 
het voortbestaan van identiteitsgebonden zorg te maken! 
Zijn dan de mensen uit eigen kringen daar niet meer voor 
te motiveren? Het is prachtig en dankbaar werk. Dat is de 
ene kant. Het is ook soms intensief werk. Dat mogen we 
niet onder stoelen of banken steken. Onze medewerkers 
verdienen onze waardering. Het werk is een gave. Kracht, 
wijsheid, inzicht, liefde en tact ook. Gebed is in dezen 
nodig!

De noodklok mogen we ook wel luiden over de innerlijke 
uitholling van de gereformeerde gezindte. De noodklok 
luidde al in 2016 toen we iets schreven over de preek 

‘Zware tijden’, uitgesproken door ds. John Owen. Ter herin-
nering. Hij schreef: “De belijdenis van de waarheid en de 
vervulling van de plichten, onder een wereldgelijkvormige 
wandel, zijn niets anders dan bedrieglijke middelen, om 
mensen geblinddoekt naar de hel te leiden. Wij moeten 
geen zachte dingen spreken in zulke gewichtige aangele-
genheden.” We hebben de rituelen nog wel, maar de inner-
lijke betrokkenheid wordt gemist, zo zou dat eigentijds 
gezegd worden. 

Het zeer lezenswaardige boek van Herman Paul zegt 
genoeg: ‘De slag om het hart. Over secularisatie van ver-
langen’. Bij secularisatie kijken we altijd zorgelijk en zelf-
genoegzaam om ons heen. Zo erg is het bij ons nog niet. 
Herman Paul opent de ogen. Augustinus, zo betoogt hij, 
definieert het saeculum als de tijd tussen val en volein-
ding. ‘In saecula’ betekent tot in alle eeuwen. De mens 
bevindt zich in de tussentijd, in het hier en nu. Wie het 
saeculum als het hoogste doel ziet en al de verlangens van 
zijn hart daarop richt, seculariseert. De bron van seculari-
satie is ons hart. Dat brengt ons weer bij John Owen: wel 
de belijdenis en de plichtsvervulling, maar een wereldge-
lijkvormige wandel. Hoever zijn we al meegenomen? 

Onze deelnemers hebben begeleiders nodig die zich har-
telijk (de nadruk op hart) verbonden weten met de Heere, 
Zijn Woord en Zijn inzettingen. Deelnemers en begelei-
ders, ja wij allen hebben nodig, door 
innerlijke vernieuwing door Gods 
Woord en Geest, innerlijk ver-
bonden te worden en te blijven 
aan Zijn dienst en zo dienstbaar 
te zijn voor onze naaste. Dat 
stond de oprichters van 
Adullam voor ogen! De 
Heere geve gebed in 
dezen.

“En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil 
van God is.” Romeinen 12:2

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

Nijpend personeelstekort
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Aandacht voor...

Hallo, ik ben Mariska, ik ben 16 jaar en ik woon in Elspeet. 
Doordeweeks ga ik naar de Obadjaschool in Zwolle en op 
woensdag loop ik stage op Horstheim. 
Ook ga ik bijna elke week naar logeerhuis De Lindenhof 
in Staphorst. Daar heb ik het erg naar mijn zin, want dan 
logeer ik met veel andere leuke logés.
Ik vind het leuk om met scheerschuim te spelen, met een 
ballon op de trampoline 
te springen en sneeuw-
poppen te maken. Ook 
kan ik prachtige knutsel-
boeken maken en heel 
keurig de afwas doen. 
Eigenlijk vind ik heel veel 
dingen leuk om te doen! 

Het adres is: 
Molenbergweg 98 
8075 PJ Elspeet

Hoi! Ik ben Jan, ik ben 24 jaar en ik woon in Doornspijk. Regelmatig logeer ik op De Lindenhof in Staphorst en overdag ga ik naar Horstheim. Als ik terugkom op De Lindenhof, zit mijn hoofd soms een beetje vol. Dan ga ik op mijn kamer uit de Bijbel lezen. Ik ken de verhalen goed en die kan ik heel mooi navertellen. Dan lijkt het wel of ik heel goed kan voorlezen!
’s Morgens moet ik nog weleens 
wachten op de bus. Dan help ik de begeleiders met wat klusjes.
Ik vind het prettig om te weten 
wat we gaan doen. Daarom hangt er voor mij een picto-bord op de groep, waar precies op staat wat 
komen gaat. Handig, hoor!

Het adres is: Dokter Bruinsweg 208085 BV Doornspijk

Mariska Schouten Jan van Renselaar

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Dag allemaal! Ik ben Jacoline en ik ben 29 jaar. Eén 

keer in de zes weken logeer ik een weekend op 

Beekheim in Barneveld. Ik woon in Lunteren, dus ik 

logeer erg dicht bij huis. Door het logeren kan ik er 

alvast aan wennen om uit huis te wonen. Als ik kom 

logeren, vind ik het erg leuk om de begeleiders te 

helpen met allerlei klusjes, zoals eten koken, poet-

sen en tafeldekken. 

Verder geniet ik enorm 

van gezelligheid. Ik 

vind het ook heel erg 

leuk als er visite komt. 

Overdag werk ik op 

Veldheim. Daar ben ik 

vooral te vinden in het 

winkeltje. Het leukste is 

klanten helpen en een 

praatje maken. Stuurt u 

een kaartje naar mij?

Het adres is: Heuvelseweg 6, 6741 CK  Lunteren

Dag allemaal! Ik ben Jenneke, een gezellige 
dame van 31 jaar. Ik logeer al een aantal jaren op 
Beekheim, op de Meerkoet, en dat is heel gezellig. 
Meestal kom ik op maandag en ga ik op donderdag 
of vrijdag naar huis. Vaak neem ik mijn breiring mee 
en brei ik er lustig op los. Ik geniet erg van gezellig-
heid; helemaal als er ook nog visite komt. Ik woon 
in Ede bij mijn ouders. Ook heb ik nog twee broers, 
die allebei vorig jaar zijn getrouwd. Overdag werk ik 
op Veldheim 
in de bakkerij. 
Daar maak ik 
heerlijke taar-
ten. Ik vind 
het erg leuk 
om kaarten 
te krijgen!

Het adres is: 
Verlengde  Parkweg 84
6717 GR Ede

Jacoline van Beek Jenneke Mol
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3 maanden (6 nrs) 

GezinsGids en 

BimBam
 

€ 15,-

actie

WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie

Met € 20,- per maand helpt u mij aan: 

voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen.

Met € 20,- per maand helpt u mij aan: 

MAAK JIJ MIJ BLIJ? 

Enock uit Malawi is zes jaar. 
Zijn ouders zijn overleden 
aan HIV/aids. Een oudtante 
zorgde voor Enock, zijn zusje 
en twee broertjes. Maar zij is 
erg ziek geworden. Stichting 
Stéphanos helpt kinderen als 
Enock met voedsel, kleding, 
medische zorg en (Bijbels) 
onderwijs.

Maak uw bijdrage over op 
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50

t.n.v. Stichting Stéphanos 
 of doneer online! www.stephanos.nl

voor 

€15,00
geeft u al 

3 kinderbijbels!

Help Enock
aan eten en Bijbels 
onderwijs!



Ik ben ...
… Inge Zeldenrust en ik woon sinds 
september 2018 op Muiderheim. Ik 
geniet van buiten zijn, vooral als het 
een beetje waait. Ik hou van schom-
melen en ik fiets veel rondjes om 
Muiderheim. 
Binnen puzzel ik graag, doe ik 
huishoudelijke klusjes of 
luister ik in mijn kamer 
op de bank naar 
muziek.
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De ouders van Riekelt komen bei-
den uit een vissersfamilie en vader 
Kaptijn (78) is tot zijn 69e jaar visser 
geweest: “Ik kreeg verstoppingen 
rondom het hart en ben vijf keer 
gedotterd. Dan houdt het vissen 
op, hè.” Na hun trouwen volgden de 
kinderen elkaar snel op. Riekelt is de 
4e jongen die in het gezin Kaptijn 
geboren wordt; na hem worden nog 
7 jongens en 2 meisjes geboren. 
Moeder Kaptijn (73) vertelt: “Riekelt 
heeft me voor een hoop uitwen-
dige zonden bewaard. Ik nam hem 
dagelijks mee in het gebed. Daar kon 
niets tussen zitten.”

Veel aandacht voor Riekelt
“We dachten bij zijn geboorte dat 
Riekelt een normaal kind was.” 
Moeder herinnert het zich nog 
goed: “Na een jaar of twee merkten 
we dat hij niet luisterde. We zeiden 
tegen elkaar: ‘Hij is doof.’ De dokter 
gaf aan dat zijn amandelen geknipt 

moesten worden. ‘Dan nemen we 
Riekelt gelijk een paar dagen op ter 
observatie.’ Op de eerste dag zei de 
dokter ook: ‘Hij is doof’, maar een 
paar dagen later kwamen ze erach-
ter dat hij niet doof was.” Uiteindelijk 
heeft Riekelt in drie weken in het 
ziekenhuis verschillende onderzoe-
ken gehad om te achterhalen wat er 
aan de hand was. Daar is uiteindelijk 
niets uit gekomen. We gingen naar 
huis met het advies veel aandacht te 
besteden aan Riekelt. Hij gooide alles 
om, de stoelen mochten niet rechtop 
staan; zijn gedrag was eigenlijk 
onhoudbaar. Met dat het volgende 
kindje op komst was, zei de verlos-
kundige: ‘Er is in Sint Nicolaasga 
(Friesland) een opvang, waar je 
Riekelt een paar weken heen kan 
brengen.’ We zijn daar wezen kijken, 
maar de kinderen die daar zaten, 
waren vrijwel allemaal kinderen met 
een verstandelijke beperking. Dus hij 
is daar niet geweest.” 

Tekst: Jan van Velthuizen  Foto’s: familie Kaptijn

De overeenkomst tussen  moeder en zoon

De zorg en nood om 

Riekelt is voor moeder 

Kaptijn het middel 

geweest om God te zoeken 

en met God verzoend te 

worden. Het ging door 

de onmogelijkheid heen. 

Zoals moeder heen en 

weer geslingerd werd 

tussen hoop en vrees, 

zo is Riekelt op diverse 

instellingen geweest 

om de bij hem passende 

zorg en begeleiding te 

verkrijgen. De ene keer 

ging dat beter dan de 

andere keer. “De Heere 

beloofde dat het goed 

zou komen, maar het 

gaat altijd door de 

onmogelijkheden heen. 

Dit is echt een wonder 

van God, dat het zó goed 

is gegaan, waar we heel 

dankbaar voor zijn.”

Riekelt met zijn ouders, vijftien jaar geleden.
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Wel gaat Riekelt naar een opvang 
in Assen. “Daar probeerden ze hem 
zoveel mogelijk aan te leren. Hij is 
daar vier maanden geweest. Na die 
vier maanden vertelden ze dat, als 
Riekelt twintig jaar zou zijn, hij het 
verstand van een kind van twee jaar 
zou hebben.” Moeder heeft het daar 
een week heel moeilijk mee gehad. 
“Daarna heb ik hem mogen aan-
vaarden, maar ik nam de zorgen 
om Riekelt altijd mee op m’n rug. 
Je moest hem steeds in de gaten 
houden.”

Van dagbesteding naar wonen
Riekelt is vier jaar als hij overdag 
naar de Paddenstoel in Emmeloord 
gaat. “Dat was een uitkomst. Hij heeft 
daar ook leren prikken en kleuren. 
Als Riekelt ’s middags om half vier 
thuiskwam, moest je hem goed in de 
gaten houden: hij ging naar buiten, 
de tuinen van de buren in. Niet in 
onze eigen tuin, altijd in die van de 
buren. Hij plukte dan de bloemen en 
stak ze in zijn mond.”
Lachend haalt vader een herinne-
ring op: “We zaten een keer op een 
vakantiepark bij Elburg. Iedereen 
zat dan op een veld en Riekelt ging 
gewoon aan tafel zitten bij andere 
mensen, die koffie zaten te drin-
ken. Hij at zo verschillende gebakjes 
op…! Ja, de buitenstaanders zagen 
in eerste instantie echt niets aan 
hem.”

Kampen
Thuishouden ging niet meer en er 
werd gezocht naar een woonlocatie. 
Moeder Kaptijn: “De eerste periode 
dat Riekelt in Kampen ging wonen, 
ging het echt niet goed met hem. 

Hij was toen zeventien jaar. Tijdens 
deze periode werd ik bepaald bij 
de geschiedenis van de vader van 
de maanzieke knaap: ‘Zo gij kunt 
geloven, alle dingen zijn mogelijk’. 
Ik moest dus geloof hebben! Waar 
kon ik dat geloof vinden?! In de kerk 
natuurlijk! En zo ging ik zondags en 
doordeweeks de reformatorische ker-
ken op Urk af, waar het Woord werd 
verkondigd. Het was de nood van 
m’n kind, die ik aan de Heere voor-
legde.” Toen moeder begon te zoeken 
voor haar kind, liet de Heere haar 
zien dat ze zelf een onsterfelijke ziel 
omdroeg. “Dat had ik daarvóór nooit 
gezien en gevoeld…”
De weekenden was Riekelt thuis. “Hij 
kreeg aanvallen en daarom gaven ze 
hem medicijnen. Kampen was een 
tijdelijke voorziening; we dachten 

dat het wel goed zou gaan als hij in 
Emmeloord zou zitten.” Op een maan-
dagmorgen brachten moeder en 
broer Jelle Riekelt naar Kampen. Bij 
het uitstappen kreeg Riekelt een aan-
val. “Hij scheurde mijn panty kapot en 
ook zijn eigen spijkerbroek scheurde 
hij kapot. Ik was helemaal overstuur, 
want het is je kind, hè.”

Geestelijk in de weg
Moeder vervolgt: “Toen ik thuiskwam, 
was mijn schoonzuster aanwezig 
en die zei: ‘Je weet van die bekende 
gebedsgenezer [naam bekend bij 
de redactie] uit Amerika. Hij is bin-
nenkort in Eindhoven en als we daar 
naartoe gaan, dan komt het wel goed 
met Riekelt.’ M’n man wilde er niets 
van weten omdat we een reformato-
rische prediking en levenswijze voor-

stonden, maar ik was in nood met 
Riekelt. In november zijn we naar 
die bijeenkomst gegaan, samen 
met Riekelt en een aantal fami-
lieleden. De bijeenkomst was net 
begonnen, toen ons gevraagd werd 
om achterin de zaal te gaan zitten, 
terwijl Riekelt nota bene heel rustig 
was. Ik was nog steeds in nood; ik 
wilde dat Riekelt van zijn aanval-
len af kwam. We mochten nog blij-
ven zitten. Tien minuten later werd 
gevraagd om mee te gaan naar een 
zaaltje; ze hadden last van Riekelt. 
Opmerkelijk… terwijl hij niets deed: 
hij zat rustig op zijn stoel.” Vader vult 
aan: “Die voorganger had last van 
hen; hij voelde: ik kan niets doen; wij 
zaten geestelijk ‘in de weg’. Het was 
ook niet wat wij gewend waren: veel 
muziek en beweging op het podium. 
Nee, naar onze waarneming was dit 
niet zoals de Heere werkt.” Moeder: 
“In het zaaltje hebben we nog gebe-
den, staande om Riekelt heen. Riekelt 
vond het prima, maar de gebedsge-
nezer wilde nog steeds niet komen… 

Van het thuisfront… 

De overeenkomst tussen  moeder en zoon

B“Buitenstaanders 

zagen echt niets 

aan hem”
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Bekijk en lees meer klantervaringen op:
www.middelkoopculemborg.nl/keukens

Van wens naar 
werkelijkheid

Ervaring

Keukens Badkamers KastenVloeren

Dit is de keuken van familie Terlouw. Sfeervol, ruimtelijk en strak. 
Hun werkelijkheid. Wat is úw wens? Dat is wat wij als Middelkoop 
team steeds in het oogpunt houden. Om úw werkelijkheid 
vorm te geven.



Van het thuisfront… 

Na afloop hebben de medewerkers 
nog expliciet aan de gebedsgenezer 
gevraagd of hij wilde komen, maar 
hij weigerde pertinent. Wij kregen 
een opdracht mee: als Riekelt een 
aanval zou krijgen, moest ik de 
handen op hem leggen en zeggen: 
‘In de naam van de Heere Jezus 
Christus: ga uit van hem.’ Dan zou 
de duivel uit hem gaan.”

Kerst
Met de kerstdagen was Riekelt 
thuis. Vader was met de kinderen 
naar het kerstfeest van de zondags-
school en moeder paste op Riekelt 
en de jongste kinderen. Riekelt was 
nog steeds rustig. “Op dat moment 
werd ik erbij bepaald dat het niet de 
juiste weg was dat we in Eindhoven 
geweest waren”, zo vertelt moeder. 
“Op datzelfde moment kreeg Riekelt 
ineens weer een aanval en kreeg 
ik in de dadelijkheid te zien dat de 
Heere ons bewaard had voor een 
grote dwaling. Immers, anders had-
den we die - naar de mens gespro-
ken - geloofd.”

“Ik kon Riekelt overgeven”
De gesprekken over de Bijbel en 
over oudvaders, die moeder Kaptijn 
met haar schoonzus voerde, gingen 
bij moeder naar binnen; ze werd 
er werkzaam mee en ze werd door 
God stilgezet. “Ik werd zondaar voor 
God - dat weet je dan niet, hoor. Het 
was net als bij Bunyan: ik liep met 
een pak zonden op m’n rug; dag en 
nacht! Onze predikant preekte in 
die periode een serie over de ver-
loren zoon. Die verloren zoon werd 
ík…! Kort daarop kreeg ik God als 
Rechter tegenover me.” Moeder 
vertelt over de weken die daarop 
volgden, waarin ze door de nood 
heen is gegaan. “Daarna ging ik zien 
Wie God was: heilig, rechtvaardig en 

goed en dat Hij met de zonden geen 
gemeenschap kan hebben. Ik was 
de grootste zondaar van Urk, ja, van 
heel Nederland. Nadat ik de Heere 
mocht toevallen in Zijn recht, mocht 
ik de vrede en verlossing smaken 
die alle verstand te boven gaat. ‘Gij 
zijt verlost; God heeft u welgedaan’, 
zo mocht ik vernemen. Vanaf dat 
moment heeft de Heere de zorgen 
omtrent Riekelt van m’n rug geno-
men; toen was het te dragen. Ik kon 
hem echt overgeven. De zorg blijft, 
maar de bezorgdheid is weg.”

Van Emmeloord naar Vierhouten 
naar Putten
Riekelt heeft daarna drie maanden 
in Emmeloord gezeten. “Dat ging 
niet en toen is hij in Vierhouten bij 
Philadelphia terechtgekomen. De 
begeleider daar zei: ‘Ik zal proberen 

met Riekelt een vriend te worden.’ 
Riekelt heeft daar twintig jaar geze-
ten, maar vanwege een verbouwing 
moest hij weg en is hij naar een zorg-
boerderij in Putten gegaan.” Vader 
vertelt: “Dat ging minder goed: veel 
wisselende begeleiders en geen aan-
dacht voor Riekelt. Als je Riekelt niet 
bezighoudt en een vaste structuur 
biedt, gaat hij zelf wat rommelen. Op 
het plafond in zijn kamer zat schuim-
rubber voor geluidsisolatie. Dat had 
hij er allemaal met zijn handen af 
gehaald. Daar moet hij heel lang 
mee bezig geweest zijn.”

De weg naar Adullam
Er zijn diverse gesprekken gevoerd 
om te proberen Riekelt een plek 
bij Adullam te geven. Al die keren 
bleek het niet mogelijk te zijn om 
Riekelt te plaatsen. Al dertig jaar 
stond hij inmiddels ingeschreven bij 
Adullam. Eerst leek het Lunteren te 
worden, toen Uddel en als laatste 
een woonlocatie in Genemuiden. 
Echter, alle wegen werden afgesne-

den. “In november 2017 hadden we 
een gesprek met twee begeleiders 
van Philadelphia en twee mensen 
van Adullam. Er was ‘geen betere 
jongen dan Riekelt!’ Ik zei: ‘Hij is altijd 
zo geweest, maar het gaat om de 
omstandigheden.’ Eerst zag men er 
tegenop om Riekelt te plaatsen en nu 
valt het erg mee. Hij woont sinds 1 
mei 2018 op Kroonheim in Uddel. De 
eerste nacht was wat onrustig, maar 
nu gaat het heel goed.”
Moeder vertelt: “Ik kreeg dertig jaar 
geleden te geloven: ‘Die, hoe het ook 
moog’ tegenlopen, gestadig op Zijn 
goedheid hopen.’ De Heere beloofde 
dat het goed zou komen, maar het 
gaat altijd door de onmogelijkhe-
den heen. Dit is echt een wonder van 
God, dat het zó goed is gegaan, waar 
we heel dankbaar voor zijn.”

D“De zorg blijft, maar de 

bezorgdheid is weg”

Riekelt Kaptijn
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2   Het is geen straf 
om met dit weer in de 
tuin te werken!

4   Gerwin 
en Hennie 
genieten van de 
eerste zomerse 
zonnestralen in het 
Staphorster bos! 

5   Heerlijk in het zand 
spelen op de Stakenberg 
met de logés uit 
Staphorst…

6   … en bij dat 
mooie weer mag een 

ijsje niet ontbreken!

3   Goed blijven 
drinken met dit warme 

weer is belangrijk op 
Samenzó… 

1  Martijn 
(vooraan) 

en Marinus 
knuffelen 

konijntjes op 
Veldheim!

Tekst: redactie In de lens

Zomer 
in de bol!

1

2

5

6

4

3
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Persoonlijk & 
professioneel

Vol gas vooruit? Waar wilt 
u naartoe? Bij Van Harber-
den bespreken we dat met 
onze klanten. Wij stemmen 
uw zakelijke en privé doelen  
samen af en gaan er voor!

Daadkracht, doorpakken 
én afronden zijn kernwoor-
den waar onze klanten 
ons mee typeren. Ervaar 
het verschil en neem vrij- 
blijvend contact op.

Landjuweel 12, Veenendaal
T 0318 55 95 00

www.vanharberden.nl

Gas
geven?

  

EEN DUBBEL CADEAU 
   

In het Spoor

€ 7,-
gratis

zakagenda

Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jon-
geren te behoeden voor de smartphone.  

Ds. M. van 
Reenen beantwoordt deze vraag met ‘nee’ en 

€ 2,00 (excl. € 2,
Portaal des Heeren

’ € 15,- (excl. € 3,50 porto
Bestellen? Bel: 06-22626140 (b.g.g.: 0416-693844) of  

e-mail naar: inhetspoor@kliksafe.nl. Voor meer 
informatie of online bestellen: www.inhetspoor.nl  

 



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

Hallo allemaal, mijn naam is 
Christiaan van Oort. Hier op 
de foto ziet u mij knutselen op 
mijn kamer op Polderheim in 
Alblasserdam. Ik knutsel graag 
in mijn vrije tijd. Ik teken vaak 
foto’s na en daarna schrijf ik 
eronder wat op de tekening 
staat. Zo heb ik al veel mooie 
tekeningen gemaakt. Als de 
tekeningen klaar zijn, laat ik ze 
zien aan andere bewoners en 
maak ik er boekjes van. Daar 
ben ik best trots op, hoor! Ik 
bewaar de boekjes totdat het 
er erg veel zijn. Dan ruim ik 

samen met mijn moe-
der een gedeelte op. 
Voor de vrijwilligers-
avond op Polderheim 
heb ik ook weleens 
getekend: voor iedere 
vrijwilliger een teke-
ning. Dat vonden ze erg 
leuk! Overdag werk ik op 
Ambachtse Bedrijven; 
daar doe ik inpakwerk. 
Ik werk erg hard. Als ik 
daarna ga knutselen 
op mijn kamer of op de 
woongroep, kom ik weer 
tot rust. 

Kleuren

Knutselen

Ik ben Hennie Puttenstein en 
ik ben 59 jaar. Ik ben geboren 
in Oldebroek en kom daar ook 
vandaan. Dat mis ik nu wel erg; 
sinds vorig jaar maart woon ik 
bij Adullam in Staphorst, aan de 
Lindenlaan. Ik moest wel een 
beetje wennen, maar het gaat 
stapje voor stapje beter. Ik heb 
al veel nieuwe dingen geleerd. 
Ik werk nu op zorgboerderij 
Druivenstein en in kringloop-
winkel De Horstenaar. Ook werk 
ik bij Talen Tools; dat is een soort 
fabriek. Mijn hobby’s zijn kleu-
ren en breien. Voor mijn ver-
jaardag had ik kleurkaarten met 

Bijbelteksten gevraagd. Die 
had ik bij iemand gezien en 
die vond ik heel erg mooi. 
Die kan ik dan zelf inkleuren 
en naar iemand toesturen. 
Ik schrijf ook graag brieven 
en verstuur die ook. De was 
opvouwen en de afwasma-
chine in- en uitpakken doe 
ik ook graag. Soms vind ik 
koken en bakken ook leuk. 
En kaarten maken, wande-
len en boodschappen doen. 
Eigenlijk vind ik heel veel leuk. 
Het is ook erg fijn als begelei-
ders en vrijwilligers leuke din-
gen met ons doen.
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Zo’n mooie vogel en dan 

zo dichtbij! Anita de Vroed 

(Lindenheim) geniet 

zichtbaar.

Alle kippen kunnen 

weer op stok door de 

vrijwilligers op Veldheim.

Lindenheim, De Lindenhof 

en Schoonsterheim gingen 

een dagje uit naar De 

Orchideeën Hoeve. Een 

gezellige (beesten)boel!

Ad Boellaard deelt 

samen met Chris Stoffer 

reuzesaucijzenbroodjes 

uit op Kroonheim. Chris 

Stoffer, bedankt voor 

uw komst! Een zoet onthaal door 

Grietje op Horstheim: 

dat is een goed begin! 

Vele handen maken 

licht werk op Samenzó.
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DOEN VOOR ADULLAM!

Deze dames weten wel 

hoe je harde werkers 

van Kroonheim blij 

kunt maken…

Een warm welkom en een goede 

registratie door Gerard op Veldheim!

Helga Heikoop maakt 

minipizza’s op Maasheim. 

Dat wordt smullen!

Samen muziek maken op 

Maasheim: daar houdt 

Simon de Ridder wel van!

Terugblik op 
DOEN voor Adullam! 2019

Vrijwilligers, bedankt!

Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
jl. waren dé vrijwilligersdagen 
van Adullam. Er zijn veel klussen 
verricht en leuke activiteiten 
gedaan. Wilt u er ook bij zijn? 
D.V. volgend jaar verwelkomen 
wij u graag. Noteert u alvast 
vrijdag 13 en zaterdag 14 
maart 2020 in uw agenda?!
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Meedoen in de samenleving

Tekst: Anne Marie Danse-Kouwenhoven  Foto’s: Ton Doornenbal

Ervaringen met  ‘het gewone leven’
Het is een nieuw 

project, waarmee DAC 

Veldheim nu al zeer 

positieve ervaringen 

heeft opgedaan: 

het begeleiden van 

deelnemers naar een 

passende werkplek 

in een externe 

organisatie, om meer 

in de samenleving 

te kunnen meedoen. 

Bedrijven ontdekken 

ondertussen met 

hoeveel enthousiasme 

en trouw de mensen 

van Adullam hun werk 

doen. Zo worden deze 

bedrijven ontlast in 

taken die nogal eens 

blijven liggen. En de 

deelnemers? Zij ervaren 

dat zij iets betekenen 

in de maatschappij en 

ontplooien onvermoede 

talenten. 

Vanouds maken de deelnemers op 
Veldheim mooie producten die van-
uit de winkel ‘Vergeet-mij-niet’ en de 
Veldheim-bakkerij verkocht worden. 
Of ze verrichten werkzaamheden 
voor bedrijven, bijvoorbeeld inpak-
werk of het recyclen van defecte 
apparatuur. “Dat is de basis en dat 
blijft zo”, zegt Jaap Brand, die tot 
april jongstleden locatieleider was, 
en nu werkt als beleidsfunctionaris 
zorg. “Daarnaast kennen wij al meer-
dere vormen van werken buiten de 
deur. Als groep hier in de buurt of 
via individuele werkplekken zelfstan-
dig bij een bedrijf of instelling in de 

regio. Zo haalt een groep deelnemers 
papier op van werkplekken in een 
nabijgelegen kantorengebouw, wat 
vervolgens op Veldheim wordt ver-
snipperd. Het kantoorpersoneel heeft 
aangegeven daar blij mee te zijn. Een 
andere groep veegt het parkeerter-
rein van een kantoor en haalt met 
de bus regelmatig speelgoed op bij 
KDC De Klimboom, wat hier schoon-
gemaakt wordt. Er is een groepje 
dat wekelijks een complete maaltijd 
bereidt voor twee afdelingen van 
woonvoorziening Beekheim en daar-
voor zelfstandig boodschappen doet 
bij de plaatselijke supermarkt.”

V.l.n.r.: Teunette ter Maaten, Jan van de Geer en Jaap Brand.

26



Meedoen in de samenleving

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING

Ervaringen met  ‘het gewone leven’
Jaap benadrukt dat de 
interactie met de samenle-
ving betekenisvol moet zijn. 
De opdrachtgever moet 
zich ontlast en de deel-
nemer moet zich gewaar-
deerd voelen.

Extern werken
Een nieuwe ontwikkeling 
is het vinden van (indivi-
duele) werkplekken bij een 
externe organisatie. Sinds 
kort zijn acht deelnemers 
zo’n één dag per week zelf-
standig werkzaam binnen 
een bedrijf of instelling en 
werkt een kleine groep één 
dag per week buitenshuis.
Jaap: “Het is een stappen-
plan waarbij we ervaring 
opdoen in hoeverre een 
aantal deelnemers kan 
uitstromen naar werk bij 
een extern bedrijf. Onze 

werkgroep Extern Werken onder-
zoekt welke organisaties passen bij 
de identiteit van Adullam en of er bij 
zo’n organisatie draagvlak en affini-
teit is om werk te bieden aan mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Gekeken wordt voor welke deelne-
mers dat werk dan geschikt en pas-
send zou zijn en - meest belangrijk 
- of de ouders en de deelnemer deze 
uitdaging willen aangaan. Momenteel 
voeren we gesprekken met zes bedrij-
ven, waarvan machinefabriek Sieplo 
en Imkerij De Valksche Bijenhof bedrij-
ven zijn waarbinnen onze mensen al 
gestart zijn.”

Mooie samenwerking
Teunette ter Maaten, activiteitenbege-
leider en lid van de werkgroep Extern 
Werken, is blij met deze samenwer-
king. Zij is als begeleider elke week 
een dag met vier tot zes deelnemers 
aan het werk bij Imkerij De Valksche 
Bijenhof. Teunette vertelt: “Het is erg 
leuk om te ervaren hoe de deelnemers 
reageren: ze zijn laaiend enthousi-
ast, omdat ze worden aangesproken 
op hun capaciteiten en veel sociale 
contacten opdoen. Het werk is afwis-
selend: van honingzeepjes en -snoep-
jes inpakken en 
potjes vullen met 
honing, tot het 
vullen van zakjes 
met bloemzaden. 
Vervolgens zet-
ten ze de arti-
kelen klaar voor 
de verkoop. Zo 
worden ze bij het 
hele productie-
proces betrok-
ken. Dat geeft 
een heel voldaan 
gevoel. Ook is het 
heel bijzonder 
om bij de deel-
nemers talenten 
te ontdekken die 
voorheen niet 
aan de opper-
vlakte kwamen. 
Als begeleider 
heb ik daarin een 
coördinerende 

taak; de onderneming heeft daar de 
tijd en de kennis niet voor. Maar ook 
de opdrachtgever vindt het een ver-
rijking om met ons samen te werken. 
Heel fijn om dat te merken!”
Jaap vult aan: “Het zou mooi zijn als 
een bedrijf in hun PR ook gaat mee-
nemen dat hun producten mede tot 
stand komen door mensen met een 
verstandelijke beperking. Dat sti-
muleert wellicht consumenten om 
hun aankopen juist bij dat bedrijf te 
doen. Het is een mooie constructie. 
De bedrijven wordt werk uit handen 

V.l.n.r.: Teunette ter Maaten, Jan van de Geer en Jaap Brand.

Deelnemers aan het werk bij Imkerij De Valksche Bijenhof.
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MEEDOEN IN DE SAMENLEVING

genomen. De deelnemers brengen 
sfeer mee door hun open en spontane 
gedrag, zodat werknemers het leuk vin-
den om met deze mensen te werken. En 
de deelnemers kunnen zich ontplooien. 
Samen ontdekken we hoe verrassend 
deze samenwerking is.

Jan van de Geer (48) en Lianne van 
Middelkoop (27) zijn deelnemers 
die ervaring hebben in het zelfstan-
dig werken bij een opdrachtge-
ver. Jan werkt in het magazijn van 
machinefabriek Sieplo te Lunteren 
en Lianne is ingeroosterd bij woon-
zorgcentrum ’t Achterdorp te 
Barneveld.

Jan kreeg op vierjarige leeftijd 
een hersenbloeding, waardoor 
hij een verstandelijke beper-
king heeft opgelopen. Jan werkt 
halve dagen als receptionist op 
Veldheim. Hij ontvangt bezoekers, 
neemt de telefoon op en vult de 

aanwezigheidsregistratie in op de 
computer. ’s Middags werkt hij op 
het recyclepunt, waar hij appara-
ten demonteert voor de sloop. Of 
hij maakt tekeningen in theebladen 
die in het winkeltje worden ver-
kocht. Eens in de drie weken is hij 
buiten de deur aan het werk. 
Jan geniet zichtbaar als hij vertelt 
over zijn werk. “Ik vind het leuk wer-
ken bij Sieplo. Ik mag niet meer weg 
van mijn collega’s daar”, lacht Jan. 
“Ik knip stickers die op de veevoe-
dermachines geplakt worden en 
sorteer die in bakjes: de één voor 
de veiligheidsvoorschriften, de 
ander met de fabrieksnaam erop. 
Ook vouw ik dozen. Bij Sieplo kan ik 
rustig mijn werk doen. Als een col-
lega uitlegt hoe ik een bout moet 
aandraaien, gaat iedereen daarna 
gefocust aan het werk. Als ik mijn 
werk klaar heb, ga ik met een blij en 
voldaan gevoel naar huis.”

Lianne is een vrolijke jongedame 
die als volwaardig vrijwilliger werkt 
op de meerzorgafdeling van ’t 
Achterdorp. Zij wordt begeleid door 
een tweede vrijwilliger, die de juiste 

kwaliteiten bezit voor het omgaan 
met mensen met een beperking. 
Lianne helpt bij het eten en gaat 
met de koffie rond. Daarnaast 
assisteert zij twee middagen bij de 
activiteitenbegeleiding: helpen met 
groepsactiviteiten, klaarzetten van 
materiaal en zelf actief meedoen.
Lianne vertelt: “Ik vind de afwisse-
ling erg leuk. Ik werk er nu bijna 
twee jaar en ik heb het erg naar 
mijn zin. Ik klets veel met de oudere 
mensen; ze praten veel over vroe-
ger en maken soms grapjes. Dat is 
erg gezellig. Ik heb het gevoel dat ik 
wat voor deze mensen kan beteke-
nen. Dat ik er voor ze kan zijn.”

Blij naar huis 

“Ik mag niet meer weg 

van mijn collega’s” 

“Ik kan wat voor deze 

mensen betekenen”

Jan van de Geer 

aan het werk bij 

Sieplo.
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Reikhalzend uitkijken  naar nieuw Kroonheim

Tekst en foto’s: André Bijl

“We zijn hard aan een nieuw 
woongebouw toe”, zegt woon-
begeleider Carolien Vinke, die 
namens Adullam fungeert als con-
tactpersoon tijdens de bouw. “De 
bestaande gebouwen zijn verou-
derd. Bovendien past het nieuwe 
gebouw veel beter bij de nieuwe 
visie van Adullam.”
Wat dat betreft is het een voor-
deel dat de plannenmakerij zo 
lang duurde. “De eerste plannen 
voor de nieuwbouw dateren van 
een jaar of zeven geleden. Toen 
gingen we nog uit van de oude, 

Het terrein van 

instelling Kroonheim 

te Uddel heeft 

veel weg van een 

bouwput. Een groot 

deel van het terrein is 

afgezet met hekken. 

Enorme hijskranen 

reiken tot boven de 

dennenbomen. Met 

man en macht werkt 

aannemersbedrijf 

Hardeman uit 

Lunteren aan een 

nieuw woongebouw. 

Op de plaats van 

het huidige gebouw 

verrijst later een nieuw 

dagactiviteitencentrum. 

Een impressie van het 

nieuwe woongebouw.
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meer beheersmatige aanpak. Enkele 
jaren geleden kozen we bij Adullam 
voor een nieuwe begeleidingsvisie 
en de indeling van het gebouw is 
helemaal aangepast aan die visie.”

Aantrekkelijk
In het nieuwe woongebouw komen 
zes groepen die plaats bieden aan 
ongeveer 44 zorgvragers. “Iedere 
bewoner krijgt een eigen zit-/slaap-
kamer. De kamers komen uit op een 
grote hal, waar ruimte is voor spel-
elementen als een schommel of 

een tafeltennistafel. Daarnaast heeft 
iedere groep een grote woonkamer, 
die volop gelegenheid biedt om als 
groep samen te leven. De woonka-
mer wordt zo aantrekkelijk en huise-
lijk mogelijk ingericht en aangepast 
aan de behoeften van de groep, met 
bijvoorbeeld snoezelmateriaal of 
spelletjes.”
Over ongeveer een jaar wordt het 
nieuwe gebouw in gebruik genomen. 
Volgens Carolien kijken bewoners én 
begeleiders er reikhalzend naar uit. 
“We zijn blij als het zover is. Het leeft 

bij de bewoners: ze zijn benieuwd 
hoe alles eruit gaat zien; sommige 
zijn al bezig met de inrichting van 
de woonkamers. Ook de begeleiders 
zijn enthousiast. Het nieuwe gebouw 
is ruimer, praktischer en biedt de 
mogelijkheid om de zorgvragers 
nog beter te begeleiden.”

Wim Henk
Ook bewoner Wim Henk Koelewijn 
(25) is blij dat de bouw begonnen 
is. “We hebben er lang op moeten 
wachten. Ik ben trots dat ik straks 
zo’n mooi appartement krijg. Ik 
krijg een eigen keukenblok en alles 
wordt helemaal naar mijn ideeën 
ingericht”, zegt Wim Henk, die veel 
belangstelling heeft voor de tech-
nische snufjes van het gebouw. 
“Als er brandalarm is, gaan alle 
sloten tegelijk ‘los’. Dat is voor de 
veiligheid: dan hoef je niet zo 
lang te prutsen voor de deuren 
open zijn.” Bijna elke dag gaat 
hij op de bouwplaats kijken. “Als 
ik heel hoog ga, kan ik vanaf de 

Reikhalzend uitkijken  naar nieuw Kroonheim

NIEUWBOUW KROONHEIM

Carolien Vinke en Corine Geneugelijk
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NIEUWBOUW KROONHEIM

schommelkorf over het hek kijken. Ik 
vind de hijskranen het mooist. Ik maak 
foto’s en filmpjes van de bouw. Ik heb 
een programma waarmee ik de plaat-
jes achter elkaar zet. Die plak ik op m’n 
kast, zodat ik terug kan kijken wat er is 
gebeurd.”

Logeerroep
Eén van de zes groepen in het nieuwe 
gebouw is een logeergroep. Corine 
Geneugelijk is druk bezig met de coör-
dinatie van dit ‘project’. Op Beekheim 
in Barneveld - waar zij als teamleider 
actief is - maken de logés ‘gewoon’ 
deel uit van de woongroepen. Daar 
kleven soms nadelen aan. “Als logés 
extra veel begeleiding nodig hebben, 
heeft dat veel impact op bewoners en 
begeleiders. Dat kan ten koste gaan 
van de woongroep.”

Adullam probeert dat te voorkomen, 
door een aparte logeergroep met 
eigen begeleiders te vormen. Die 
groep biedt plaats aan zeven logés, 
waarbij flexibiliteit hoog in het vaan-
del staat: de logés kunnen een mid-
week, een weekend of een hele week 
terecht. Ook kinderen zijn welkom, 
waarbij gekeken wordt of dat ook 
buiten de schoolvakanties mogelijk 
is. “Uitgaande van een gemiddelde 
van één ‘logeerpartij’ per maand, heb-
ben we plaats voor zestig tot zeventig 
logés. Tot nu toe hebben we veertien 
aanmeldingen, dus er is nog ruimte 
genoeg”, lacht Corine, die enthousiast 
is over het project. “De logeergroep 
voorziet in een behoefte. Het is een 
meerwaarde voor Kroonheim en onze 
bewoners. Met elkaar gaan we er iets 
moois van maken.”

I“Ik maak 

foto’s en 

filmpjes van 

de bouw” 

Wim Henk
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Meer weten of aanmelden? 
Zorgconsulent 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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Waardenvolle 

zorg

“Hoe uitdagender hoe leuker”

Kom een dag 

meelopen op de groep 

en ervaar hoe het is!

Bel/app ons op 06 37 18 40 23 werkenbijadullam.nl

Ilse aan het woord: “Elke dag is het een uitdaging om de bewoners een zo 
ontspannen mogelijke dag en avond te bieden. Rust, veiligheid en nabijheid zijn 
daarbij belangrijke aspecten. De bewoners hebben je de hele dag nodig, dat merk 
je ook door complexe situaties zoals agressie. Ik moet de wereld om hen heen 
duidelijk maken omdat ze dat vermogen zelf niet hebben. Dat is echt bijzonder 
en dankbaar werk. Ze genieten van kleine dingen en dat geeft mij voldoening. 
Samen succeservaringen maken, dat is bij deze doelgroep belangrijk.”
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Frans Jan Rodenburg 
Deelnemer van Wilgenheim; medewerker bij Teamasters 

Vanaf oktober vorig jaar werk ik bij Teamasters in Alblasserdam. 
Eerst vond ik het spannend en moest ik wennen, maar nu vind 
ik het heel gezellig. Vanaf Wilgenheim gaan we met de bus of 
auto naar ‘de thee’. Ik ga altijd eerst even in de werkruimte kijken 
welke thee we gaan inpakken. Het liefst zit ik achter de vulma-
chine. Daar doe ik bovenin thee, en onderaan zit een trechter 
waar de thee uitkomt in het doosje. Ik vouw ook doosjes en 
plak er stickers op. Dat is echt mijn werk en ik kan het heel net-
jes. Ik vind dat ik 
wel ‘medewerker’ 
genoemd mag 
worden, want ik 
doe belangrijk 
werk. Als ik dit niet 
zou doen, kan de 
thee in de win-
kel niet verkocht 
worden. Steven, 
onze baas, is heel 
tevreden over mij. 
Hij vindt dat ik al 
veel geleerd heb. 
Ik heb elke dag 
zin om te gaan 
werken!

Annerieke van der Spek
Begeleider bij DAC Wilgenheim

Met veel plezier mag ik één van de groepen begeleiden, die 
dagelijks bij Teamasters aan het werk zijn. Mooi om te zien dat 
wat eerst onbekend en spannend was, steeds meer eigen is 
gemaakt. We doen het werk echt als een team. Frans Jan zie 
ik gewoon genieten van het werk. Rustig en serieus verricht 
hij zijn taken, waarbij een verdiend compliment glunderend 
in ontvangst wordt genomen. Als we na het werk weer naar 
Wilgenheim rijden, is steevast zijn conclusie: “Ik heb héérlijk 
gewerkt!” Het werkt motiverend als ze hun ingepakte produc-
ten in de winkel terugzien. Daardoor verdienen ze ook echt de 
naam ‘medewerkers’! Het geeft als groepsleider veel voldoening 
dag aan dag met deze medewerkers op te mogen trekken en 
met elkaar het werk te doen!

“Ik mag wel ‘medewerker’ 
genoemd worden”

Frans Jan Rodenburg

Sjana Slabbekoorn 
Vrijwilliger  bij DAC Wilgenheim
 
Enkele jaren geleden wilde ik graag vrij-
willigerswerk gaan doen. De vraag was: 
wat zal ik gaan doen? Keuze genoeg! 
Stichting Adullam was voor mij niet 
onbekend. Nu ga ik elke dinsdagmor-
gen naar Wilgenheim. Het is er beslist 
niet saai. Als ik aankom, word ik van 
alle kanten begroet met ‘Goedemor-
gen!’ Iedereen lijkt zin te hebben om 
te beginnen; dat inspireert mij. Mijn 
taak ligt in de winkel Diversiteit. Samen 
met deelnemer Aart-Jan run ik daar 
elke week ‘onze’ winkel. Wij beheren 
de producten en pakken cadeautjes 
in. In de winkel kunnen de klanten zelf 

een pakketje 
samenstellen 
voor een zelf 
te bepalen 
prijs. Aart-Jan 
beheert de 
kassa. Zijn er 
geen klanten, 
dan maken 
we producten 
gereed. Ook 
zijn er vaak 
grotere bestel-
lingen waar 
we aan wer-
ken. Wat het 
vrijwilligers-
werk zo leuk 
maakt? Het 
fijne contact 

met de deelnemers: we werken, maar 
hebben ook waarde(n)volle gesprek-
ken. Doordat je het al langere tijd doet, 
deel je steeds meer elkaars lief en leed. 
Ook het contact met de begeleiders is 
fijn. Vrijwilligerswerk geeft echt voldoe-
ning, zeker bij Adullam!

Aan het woordTekst: Marjon Pongers

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

“Je deelt 
elkaars lief 
en leed”



Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

Beste jongens en meisjes 
en iedereen die dit leest! 

Wat heb ik veel post gehad, zeg! En 
zoveel gezellige briefjes! Ik vond het 
heel moeilijk om uit te kiezen wie een 
prijs kreeg… In de nieuwe puzzel, 
deze keer een doolhof, zijn twee zin-
nen verstopt. Probeer jij ze te vinden? 
Schrijf ze dan op een briefje en stuur 

dat naar Peulenlaan 93, 3371 XH 
Hardinxveld-Giessendam, mét je 
naam, adres en leeftijd! Ik hoop dat ik 
weer veel gezellige brieven krijg, want 
daar houd ik van.

Hartelijke groetjes, juf Klop

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:
Elske de Heer 
uit Werkendam (6 jaar)
Nienke Brand 
uit Nieuw-Beijerland (9 jaar)Gerard Bakker 

uit Barneveld (26 jaar)
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De hut heeft hij op een heuvel 
gebouwd en vol goede moed is 
hij begonnen met het zendings-
werk onder de bevolking. Maar 
wat is het moeilijk… en gevaar-
lijk! De inwoners kennen de Heere 
Jezus nog niet, maar een half mil-
joen van hen kan ook niet lezen 
of schrijven. Ze zijn analfabeet!
In plaats van lezen en schrijven, 
voeren ze graag oorlog en tonen 
ze hun wreedheid. Laubach 
vindt de opdracht van de Heere Jezus 
belangrijker dan de gedachte aan 
gevaar voor zijn leven. Maar hoe moet 
hij hen bereiken? Hij krijgt geen con-
tact; ze luisteren niet als hij probeert 
hun taal te leren.

Op een dag komt een Filippijn naar 
hem toe: een woeste man die al twee 
mensen heeft vermoord. De man lijkt 
nieuwsgierig en als Frank wat voor-
werpen aanwijst, zegt de man hoe 
ze heten in zijn taal. Frank schrijft de 
klanken op en als beloning geeft hij de 
man een kralenketting. De volgende 
dag is de man er weer en steeds vaker 
komt hij bij Laubach op bezoek.

Frank ontdekt dat de taal maar vier 
klinkers heeft: a, i, o en oe. Verder 

gebruiken ze twaalf medeklinkers. Hij 
zoekt net zo lang tot hij vier woorden 
kan maken waarin alle medeklinkers 
staan en maar één klinker: dalaga 
(meisje), mangabata (de kinderen), 
harana (dansen) en pasaka (kom bin-
nen). De woorden zet hij op karton. 
Daarna doet hij hetzelfde met de i. 
Diligi, mingibiti, hirini en pisiki. Met de 
kartonnetjes gaat hij naar de mensen 
en ze beginnen het schrijfspel mee 
te spelen. Hij laat hen zelf woordjes 
maken en het duurt niet lang of van 
klein tot groot doen ze eraan mee.
De bevolking leert het nu zo snel, dat 
Frank na een tijd al een krantje met ze 
maakt, dat hij kan laten drukken. Een 
eenvoudige drukpers is zó gebracht. 
De krant is maar één velletje met 
twee bedrukte bladzijden. Op beide 

kanten staan dingen die 
voor de inwoners belangrijk 
of interessant zijn, zoals wat 
je moet doen als je wordt 
gebeten door een slang. Of 
een soort volkslied.

Steeds meer mensen leren 
lezen, en wie het kan, leert 
het aan een ander. Ten slotte 
schrijft Laubach een eenvou-
dig leesboekje voor hen: ‘De 
Geschiedenis van Jezus’. Dit 
boekje kun je eigenlijk een 
papieren zendeling noemen. 
De mensen lezen het boekje 
zó vaak, dat het slijt. Twee 
jaar later kunnen 125.000 
mensen lezen.

Laubach gaat naar meer lan-
den, om op deze manier het 
Evangelie te verspreiden. In 

India spreekt hij met een beroemde 
leider, Gandhi, maar die zegt dat zijn 
mensen geen boeken nodig hebben, 
maar eten. Laubach antwoordt dat 
een mens bij brood alleen niet kan 
leven…

Als de zendeling via Egypte, Syrië en 
Turkije in Zuid-Amerika terechtkomt, 
gebeurt uiteindelijk in Mexico nog wat 
opmerkelijks. De regering zegt: “Elke 
gevangene die heeft leren lezen, moet 
het aan een andere gevangene leren. 
Als dat gelukt is, krijgt hij verminde-
ring van straf.”
Een golf van leesplankjes gaat over 
de wereld en de papieren zendeling 
(de leeslesjes van Frank Laubach) mag 
veel mensen bereiken, al mag hij zelf 
sommige landen niet meer in.

Tekst: Maarten Brand  |  Bron: ‘Het werk der eeuwen’, P. A. de Rover Verhaal

Aan de andere kant van 
de aarde ligt een groot 
eilandenrijk: de Filippijnen. 
Voor de deur van zijn hut 
zit een blanke man, gekleed 
in een korte broek en een 
open overhemd. Hij lijkt wel 
een padvinder, maar dat is 
hij niet. Zijn naam is Frank 
Laubach. Het is 1915.

Letters leren

Illustratie: Albert Methorst



“Met de grootste pijn in ons hart 
moesten we besluiten om Margriet 
uit handen te geven”

Ze woont sinds 2017 op locatie 
Beekheim, groep Beekzicht. Daarmee 
ging een langgekoesterde wens in 
vervulling. Hiervóór woonde Margriet 
op Kroonheim, maar ze ontgroeide 
de groep. Nu zit ze in een groep die 
beter past. Met meer rust en nog 
meer structuur. En ze heeft het op 
Beekzicht uitstekend naar haar zin. 
“Het is hier zó gezellig! Gewoon, we 
kletsen met elkaar enzo. Beetje chil-
len op het balkon.” En dan, met een 
brede grijns: “Vrijdagavond winkelen. 

We gaan overal naartoe. Heerlijk. En 
de begeleider betaalt de koffie in de 
stad, haha”, lacht ze.  

Activiteiten
Margriet is iemand van gezelligheid. 
Ze houdt ervan, maar ze brengt het 
ook mee. Ze geeft ouderen in verzor-
gingshuis Norschoten twee dagen 
per week een verzetje. Ze doet met 
hen spelletjes, gaat mee wandelen 
en helpt ze op de fiets. En ze is ook 
regelmatig in de keuken te vinden, 

Ze moet al 
op de uitkijk 
hebben 
gezeten. 
Ineens staat 
ze buiten: 
een lachende 
Margriet 
Haalboom 
(24). Haar 
ouders 
komen eraan! “Haaai!”, 
roept ze enthousiast, 
terwijl ze op hen 
toesnelt. Ze valt haar 
moeder om de hals, 
die haar even dicht 
tegen zich aandrukt. 
Het is duidelijk: 
Margriet is blij haar 
ouders te zien. 

Ouders aan het woordTekst: Anne Rebel-Lodder
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waar ze kookt met de begeleiders. 
De andere drie dagen gaat ze naar 
Veldheim. Daar maakt ze kaarten en 
schildert ze op canvas. “Ik schilder van 
alles. Dieren, bloemen, landschappen, 
alles.” Ja, Margriet heeft zich ontwik-
keld. Zelf zegt ze: “Ik ben zelfstandi-
ger geworden”, en dan in één adem 
erachteraan: “Oh ja mam, weet u wat 
ze gaan doen?” Ze glundert. “Ik mag 
misschien mijn schilderijen verkopen 
op de verkoping van 25 mei. Leuk hè!” 

Beter dan thuis
De zorg is goed bij Adullam, vinden 
haar ouders, die met de grootste pijn 
in hun hart niet anders konden dan 
besluiten om Margriet uit handen 
te geven. “In bepaalde opzichten is 
Margriet hier beter af dan thuis”, ver-
telt haar moeder. “24 uur zorg kun-
nen wij als ouders haar niet geven. 
En die heeft Margriet wel nodig. 
Bovendien ben ik soms te gevoe-
lig in mijn benadering, terwijl een 
leidster nuchterder is. Daarnaast zit 
Margriet hier tussen haar maatjes. 
Wat dat betreft woont Margriet hier 
uitstekend. Onterecht hebben we 
wel eens de opmerking gekregen, 
dat we Margriet tussen de ‘rolstoelers 
en downers’ hebben gezet. Dat is zo 
misplaatst. Beekheim is net als een 
gezin. Met groepsleiding en bewo-
ners in plaats van ouders en kinde-
ren. Natuurlijk zijn er ook weleens 

strubbelingen, maar die zijn er thuis 
ook. Ze moeten eens komen kijken 
hier op Beekheim. Wat een leuke 
meiden. En wat een gezellige boel! 
Wanneer de zorg goed is, gaat het 
met Margriet ook goed. Dan zie je 
een lachende Margriet. Adullam 

werkt nu vanuit een bepaalde zorg-
visie: het ASBM-model. Daarin is 
Adullam professioneel geworden. 
We zien daarin verbeteringen ten 
opzichte van vroeger.” 

Naast iemand staan
“Wat wij belangrijk vinden voor 
Margriet, is dat de begeleiders naast 
haar staan. Dat ze haar begrijpen. 
De begeleiders proberen ook altijd 
in gesprek te blijven met ouders. 
Ze hebben een luisterend oor voor 
bezwaren of dingen die je bezighou-
den. Ook onderling wordt binnen het 
team veel afgestemd. Fijn is dat.”

Goede zorg
“Kwaliteit van zorg komt voor ons 
absoluut op de eerste plek, op de 
voet gevolgd door identiteit. Die 
willen we graag vasthouden; we wil-
len ervoor waken dat er een ver-
schuiving plaatsvindt. Blijven bij het 
eenvoudige, ernstige Woord. Een 
dagopening, dagsluiting en ruimte 
om met bewoners in gesprek te 
gaan over het Woord. Zoveel moge-
lijk zoals dat thuis ook gebeurt. Zo 
moet de christelijke opvoeding zijn”, 
zeggen Margriets ouders. “Dát is 
goede zorg en ja, die vinden we bij 
Adullam.”

A"Adullam

medewerkers staan 

naast Margriet. Dat 

vinden wij goede 

zorg”

Ouders Haalboom

Ouders aan het woord

I"Ik ben zelfstandiger 

geworden”

Margriet Haalboom
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Gelukkig, Margriet 

zit hier op haar plek!

Waardenvolle 

zorg

Op zoek naar een plek voor uw kind of familielid?

Bel naar 088 238 55 26 of mail naar info@adullamzorg.nl.

Kijk ook op adullamzorg.nl voor meer plaatsing mogelijkheden. 
Adullam Contact   |   41



Steun
   Adullam

In de achterliggende weken ben ik op bezoek 
geweest bij diverse winkels, die gerund worden 
door vrijwilligers. Alhoewel ik inmiddels wel 
wat gewend ben, kwam ik toch weer onder de 
indruk. Natuurlijk van het assortiment en de nette 
presentatie. Maar wat me bovenal trof, was de 
enorme liefde en betrokkenheid waarmee dit werk 
wordt gedaan. 

Deze vrijwilligers zijn vrijwel iedere dag bezig met de 
winkel. Alle spullen netjes neerzetten, inkopen doen, 
acties verzinnen, even een bestelling thuisbrengen bij 
die ene klant. Vaak gaat het hele assortiment mee bij 
een verkoping in de regio; dat betekent: spullen inpak-
ken vóór de verkoping en na afloop alles uitpakken en 
thuis weer netjes neerzetten.
Deze winkels bevinden zich veelal bij de mensen thuis. 
In een leegstaande slaapkamer, de hele garage, een 
hele kelderverdieping of een speciaal voor dit doel 
gebouwde en verwarmde schuur. Mooi ook om te 
zien dat vanuit kerkelijke gemeenten of particulieren 
grote ruimtes gratis beschikbaar worden gesteld. Weer 
op een andere plek is een omvangrijke boekenwinkel 
ingericht, waarbij het mogelijk is om de boeken thuis 
te laten bezorgen. Iedere vrijwilliger heeft, passend 
voor de regio en bij de mogelijkheden, een interes-
sant aanbod. De verkooppunten bevinden zich van 
Stavenisse tot Staphorst en u vindt er een breed assor-
timent. Van banket tot snoepgoed, van kaarten tot 
nachtgoed en van tweedehands kleding tot speelgoed. 
U leest ‘t, voor ieder wat van zijn gading. 
Ga naar www.adullamzorg.nl/comites voor de  

winkel in uw buurt; ze verdienen  
uw bezoek!

Jan van Velthuizen

communicatie en 

fondsenwerving

Adullam-winkels 
verdienen uw bezoek!

Nalatenschappen
Dankbaar zijn in het eerste kwartaal de volgende nalaten-
schappen ontvangen: 
• BvB-J € 1.000,-
• HH € 1.000,- 
Adullam besteedt ontvangen legaten en nalatenschap-
pen hoofdzakelijk ter bestrijding van de onkosten van de 
huisvesting. U kunt dan denken aan het aflossen van hypo-
thecaire leningen of het financieren van (nieuw)bouwpro-
jecten. Wilt u Adullam opnemen in uw testament? Gebruik 
dan de volgende gegevens: Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg, statutair gevestigd te Barneveld. 

Lees op www.adullamzorg.nl/nieuws het artikel uit de 
GezinsGids over de Adullam-molenwinkel in Westbroek. 
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Steun Adullam

Leg uw gift vast in een 
schriftelijke overeenkomst

Als u uw (periodieke) gift vastlegt in een schriftelijke overeenkomst, is 
deze gift altijd aftrekbaar. Hierbij gelden niet het minimale en/of maximaal 
aftrekbare bedrag. Het is niet nodig om deze overeenkomst vast leggen bij 
de notaris, het volstaat om dit op te stellen tussen u als gever en Adullam. 
Wel stelt de Belastingdienst als voorwaarde dat de overeenkomst aangegaan 
wordt voor minimaal 5 jaar en eindigt bij overlijden. Een deels ingevuld 
formulier vindt u op onze website, www.adullamzorg.nl/giftovereenkomst, u 
kunt deze ook telefonisch aanvragen via T 088 238 5526.

Activiteiten Zie voor het actuele activiteitenoverzicht: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

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. ZATERDAG 27 JULI 
- gewijzigde datum - Comité Garderen; 
verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
rondom de Dorpskerk, Mazenhofstraat 
4, Garderen.

D.V. DINSDAG 6 AUGUSTUS
Comité Ouddorp; fietstocht (30 en 
50km); 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 Barneveld; verkoopdag; van 
10.00 tot 15.00 uur; in en rond het Van 
Lodenstein College, Lunterseweg 94, 
Barneveld.

Comité Hardinxveld-Giessendam; 
grote verkoping; van 9.30 tot 
14.30 uur; zalencentrum De Parel, 
Talmastraat 9, Hardinxveld 
Giessendam.

Comité Betuwe-Oost; verkoping; van 
10.00 tot 15.30 uur; kerkgebouw HHG, 
Overste J.M. Kolffstraat 1, Kesteren.

Adullam-Schutse-comité Gouda; 
aangepaste kerkdienst door ds. Van de 
Kieft; met collecte voor Adullam en De 
Schutse; aanvang 15.00 uur; kerkgebouw 
GGiN, Stationsplein 17, Gouda. 

D.V. ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Comité Maartensdijk; nazomermarkt; 
van 10.00 tot 15.00 uur; bij het 
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.

Comité Werkendam; jaarlijkse 
verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
bij de Ds. Joh. Groenewegenschool, 
Sportlaan 4, Werkendam.

D.V. ZATERDAG 12 OKTOBER
Comité Krimpen aan den IJssel; 
verkoping; van 10.00 tot 16.00 
uur; Tuyterplein/Nachtegaalstraat, 
Krimpen aan den IJssel. 

D.V. ZATERDAG 2 NOVEMBER 
- gewijzigde datum - Comité 
Vriezenveen; psalmzangavond; 
van 19.30 tot ongeveer 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. 

EEen overeenkomst 

is interessant als 

de giften onder 

of juist boven het 

drempelinkomen 

komen
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Giftenverantwoording eerste kwartaal 2019 Gerealiseerd project

JAARDOEL

€ 170.100

JAARDOEL

€ 86.400

JAARDOEL

€ 45.000

1E KWARTAAL 2019 

€ 35.475

1E KWARTAAL 2019 

€ 2.000
1E KWARTAAL 2019 

€ 27.186

1E KWARTAAL 2019 

€ 28.007

1E KWARTAAL 2018 

€ 34.029

1E KWARTAAL 2018 

€ 10.547
1E KWARTAAL 2018 

€ 6.699

1E KWARTAAL 2018 

€ 24.955

Giften van instellingen 
en fondsen

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

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

1E KWARTAAL 2018

€  187.938

JAARDOEL 2019

€  1.217.700
1E KWARTAAL 2019 

€  305.691

JAARDOEL

€ 321.000
1E KWARTAAL 2019 

€ 99.769
1E KWARTAAL 2018 

€ 23.650

Giften van 
particulieren

Giften van 
kerken

JAARDOEL

€ 595.200
1E KWARTAAL 2019 

€ 113.254
1E KWARTAAL 2018 

€ 88.058

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Dank voor uw 
bijdrage aan de 
directe zorgverlening!

Steun Adullam

Onze zorgvragers verdienen goede zorg. 
Daarvoor hebben we medewerkers nodig, die 
met passie hun werk uitvoeren en de zorg-
vrager daarbij centraal stellen. Daarom heeft 
Adullam in 2018 een groot deel van de giften 
en donaties van particulieren besteed aan het 
werven van personeel en de opstart van Het 
Gildeleren. Hierdoor maakt u het mogelijk dat 
de zorgvragers, zoveel en waar mogelijk, in de 
maatschappij meedoen en ‘het gewone leven’ 
ervaren.

We vragen continu aandacht voor het werken 
in de gehandicaptenzorg. Naast het doorge-
ven van de verhalen van onze begeleiders 
houden we vanuit diverse voorzieningen 
workshops en gastlessen in het voorgezet 
onderwijs. Afgelopen zomer is op Kroonheim 
een trainingsruimte gerealiseerd voor het les-
geven aan de studenten van Het Gildeleren. 
Deze trainingsruimte is voorzien van een digi-
taal presentatiescherm en vijf werkplekken.

Het aandacht vragen werkt! Er komen meer 
vragen binnen voor meeloopdiensten en er 
zijn mensen aan het werk die door onze uitin-
gen op de arbeidsmarkt zijn gaan nadenken 
over een overstap. Dank voor uw steun aan 
dit belangrijke werk!
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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 
hen veel succes!

Centraal bureau/Servicecentrum
1 Kees Bakelaar als applicatiebeheerder 

Muiderheim
2  Marianne van den Belt-van Dijk als 

medewerker woonbegeleiding
3  Naomi de Haan als medewerker 

woonbegeleiding (in opleiding)

Kroonheim
4  Reindert Koetsier als medewerker 

woonbegeleiding (in opleiding) 
5 Martin Leusink als medewerker 

woonbegeleiding (in opleiding) 

Maasheim
6  Simone Melieste-Kraaijeveld als 

nachtmedewerker

7  Janny Lagendijk-van Antwerpen als 
zorgassistent (in opleiding)

8  Alinda Lagendijk als medewerker 
activiteitenbegeleiding

9  Patrick Heijkamp als woonbegeleider (in 
opleiding)

10  Nelleke van der Maas-de Visser als 
huishoudelijk medewerker

11  Marita Morks als medewerker 
activiteitenbegeleiding

12  Brenda Blaak-van der Ham als huishoudelijk 
medewerker 

13  Hilde Sintmaartensdijk als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding 

14  Adriënne Slooter als leerling verzorgende-IG

Beekheim
15  Trudy van Eck-Budding als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding

Molenheim 
16  Johan Verweij als woonbegeleider

Polderheim
17  Marieke van Wingerden als medewerker 

woonbegeleiding

Veldheim
18  Betty Werkman-van Geresteijn als 

huishoudelijk medewerker
19  Marry Wijnbergen-van Laar als medewerker 

activiteitenbegeleiding (in opleiding)

De Klimboom (Rehobothschool) 
20  Harriët van Vliet als medewerker 

activiteitenbegeleiding (zorgondersteuner)

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 houd 

de vacatures in de gaten op  
werkenbijadullam.nl

Ook werken bij 
Adullam?
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Dubbel jubileum

Mmm…!

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

12½ jaar 
werkzaam 
bij Adullam

Een weekje 
Texel… 

Kroonheim-jubilaris
Gerrit Kleijer was 12,5 jaar op Kroonheim, waar 
hij meewerkt in het tuinonderhoud. Op de 
Kroonhoeve verzorgt hij konijnen en is hij druk met 

zagen en schuren van broodplanken, die verwerkt 
worden voor nevenorganisaties. Voor het jubileum 

kreeg Gerrit nu zelf een broodplank met gravering! 

Hoe gezellig kan een avond 
op De Lindenhof zijn, waar 
Marien, Jan en Mariska (v.l.n.r.) 
genieten van pepernoten 
bakken. 

Rianne Pieterse (links) en Jantina van 
Renselaar werken al 25 jaar op Horstheim! 

De dames werken al 25 jaar met elkaar 
samen en het bijzondere is dat ze ook al 

25 jaar vriendinnen zijn. Met de groep en 
de beide families is dit jubileum gevierd.

Herma Stip-van Hattem, 
huishoudelijk medewerker/
kok Kroonheim

Dat was 
niet alleen 
genieten 
voor Jacob, 
Gijsbert en 
Jan (Beekheim), 
maar ook voor 
de begeleiders.

Samenwerking
Leerlingen van het Van Lodenstein College kwamen 
op Veldheim om samen met de deelnemers iets 
creatiefs te doen met groen. Na een aarzelend 
begin ontstonden prachtige bloemstukjes!
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Werken bij een 
echt bedrijf 

Ook deze groep van Horstheim 
heeft ervaren dat het geweldig 
is om binnen een echt bedrijf te 
werken. Talen Tools, bedankt! 

Even buurten

Wat een ijver! 

Plezier tijdens 
het werk

Ontspannings-
momenten op 
de Eliëzerhof 

Op Veldheim maakt Dirk van 
Rossum de tuin weer net-
jes en José van Dam zorgt 
voor schone koelkasten in de 
bakkerij. 

Dat een zinvolle activiteit als was 
vouwen ook voor plezier kan 
zorgen, is op Muiderheim wel 
duidelijk!

Voordat Caroline (links) en 
Adriënne naar huis gaan, 
doen zij nog graag een 
spelletje Jenga.

Amerik van Duijn (links) en 
Johan Bleumink, samen ver-
diept in het boekje van 25 
jaar Horstheim

Marretje en Jan 
(Horstheim) bewonderen lammetjes 

bij één van de begeleiders thuis. 

Lente
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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

50



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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Het rooster van de methode ‘Door Woord en Geest’ is ook digitaal 
beschikbaar voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen. Wilt u weten 
welke psalm wordt uitgelegd of welk Bijbelgedeelte gelezen wordt? Dan 
kunt u het rooster raadplegen via bijbelsonderwijs.adullamzorg.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele zaken en leuke acties van 
Adullam? Ga naar adullamzorg.nl/nieuwsbrief en ontvang maandelijks het 
Adullam Nieuws in uw mailbox.

Steun Adullam en zet uw 
tuin in bloei! De verkoop 
van bloembollen is weer 
begonnen. U kunt bestellen 
via de website en ophalen bij 
verschillende verkooppunten. 
Kijk op adullamzorg.nl/
bloembollenactie. 

Rooster Bijbels onderwijs

Blijf op de hoogte met Adullam Nieuws!

Bloembollenactie

Zet het vast in uw agenda! D.V. zaterdag 21 september a.s. hopen we 
weer een contactdag te organiseren. Deze dag zal in het teken staan van 
ontmoeting. Jong en oud, iedereen is van harte welkom! De uitnodiging 
volgt te zijner tijd.

Contactdag in september




