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Inhoud Voorwoord

Het Gildeleren is een 
mooie combina-
tie van studeren en 
stagelopen: samen 
met je medestu-
denten op dezelfde 
voorziening van 
Adullam werken. In 
dit blad leest u een 
terugblik op het 
verloop van afgelo-
pen jaar en wat het 
heeft gebracht; een 
aanstekelijk enthou-
siasme! Verder 
een artikel van de 
voorzitter van de 
Raad van Toezicht 
over nederigheid 
en hoogmoed. 
Hoogmoed komt 
niet alleen vóór de 
val, maar ook van-
uit de val. Een mooi 
artikel om tot je te 
nemen.

A. Prins
Raad van Bestuur
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Twaalf jaar ziek-zijn? Dat valt niet mee. Jij bent het mis-
schien al langer. Misschien ben je het al van je geboorte af 
aan. Beter worden zit er niet in. Geen hoop op herstel. Een 
auto-ongeluk? Blijvend letsel. De Heere vragen? Nee, dat 
heeft geen zin. Je moet er gewoon mee leren leven, zegt 
de dokter. De dokter? Ja, die heb ik allemaal al nagelopen. 
Eerst mijn ouders. Daarna ikzelf. Tevergeefs. Voor mij is 
het afgelopen. Geen doen aan. Soms wakkerde de hoop 
aan. Je hebt er misschien een verre reis voor gemaakt. 
Maar ook toen stond die dokter machteloos. Je zit geheel 
aan de grond. Financieel en ook geestelijk. 
Geestelijk? Ja, het is om de zonde. De ziekte 
is er een gevolg van. De dood volgt. Ik ben 
geen kind Gods. Het is verloren. Voor mij kan 
het nooit meer. Je huilt.
Vanbinnen zegt een stem: sla je Bijbel eens 
open. Mattheüs 9. Je leest vers 20 tot 22. 
Die vrouw. Ja, die had geloof. Een zeer groot 
geloof nog wel. Ze hield zich wel bedekt, 
maar de Zaligmaker wist het wel. Hij was 
daar Zelf de Bewerker van. Ik mis dat. Ik ken 
God niet en in Christus heb ik geen Borg. 
Mijn geweten zegt het mij. Ik ben bang 
en bevreesd. Ik lig onder het oordeel. Er is 
geen redden aan.
Weer die stem. Zie op Mij! Waar komt dat vandaan? Hoor, 
weer: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en 
belast zijt.” Zou het dan toch nog kunnen? Mag ik de toe-
vlucht tot Christus nemen? Weer die stem: “Geloof in den 
Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” Zalig wor-
den? Hoe?
Let op! Deze vrouw weet zich geheel onrein volgens de 
wet (Leviticus 15:25). Ze is niet waardig dat ze Hem onder 
de ogen komt. Toch weet ze dat de aanraking van Zijn 
kleed genoeg is om haar krankheid te genezen. Zij komt 

Hem niet brutaal voor, maar nadert Hem van achteren. 
Ze is net als de tollenaar, die zijn ogen niet naar de hemel 
durfde opheffen. Daarachter is de verborgen hand Gods. 
Christus verklaart het ons. “Niemand kan tot Mij komen, 
tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke.” 
“En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” Ze neemt 
de moed en komt tot Christus. Ze raakt de zoom van Zijn 
kleed aan en wordt terstond genezen. Dat gebeurt bij 
elke kwaal. Bij een waar geloof worden we in onze hoop 
niet beschaamd. Ze zou nooit van haar ziekte verlost zijn, 

als ze niet gelovig tot Jezus was gevlucht.
Misschien vraagt u zich af: kunnen we daar 
dan wel zeker van zijn? Jawel! Christus 
zei tot haar: “Dochter, zijt welgemoed, uw 
geloof heeft u behouden; ga heen in vrede 
en zijt genezen van deze uw kwaal”, Markus 
5:34; Lukas 8:48). Sommigen menen dat 
die vrouw bij het aanraken van het kleed 
van de Heere Jezus niet echt behouden 
was. Zij zou de rechtvaardigmakende daad 
des geloofs in de vierschaar van de consci-
entie nog missen. Anderen beweren dat 
deze vrouw al wedergeboren was toen het 
bloed ging vloeien. Deze mensen zijn het 

heilspoor helemaal bijster. Nee, Gods Woord leert uit-
drukkelijk dat zij bij de aanraking van het kleed verlost en 
behouden werd. Niet het aanraken van het kleed, maar de 
Heere Jezus Zelf maakte haar gezond.  
Luther zegt zo mooi: “Ze geeft Hem niets, maar neemt 
alleen van Hem, en laat zich gewillig alles geven. (…) 
Nadat zij gezond is geworden, belijdt zij Christus en looft 
Hem, opdat ook anderen in Hem zouden geloven. Zó gaat 
zij, nadat ze geloofd heeft, goede werken doen.” Daarom 
leven wij ook, waar wij ook kunnen, als we in Christus 
geloven, om elkander te dienen.

Overdenking

Mattheüs 9:20-22

En zie, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende 
tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan. Want zij zeide in 
zichzelve: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. 
En Jezus Zich omkerende en haar ziende, zeide: Zijt welgemoed, dochter, 
uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af.

De bloedvloeiende vrouw

Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel

"Komt 

herwaarts tot 

Mij, allen die 

vermoeid en 

belast zijt"

Mattheüs 11:28a 
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Tassen pakken, plannen maken, een 
vakantiehuis boeken... De voorpret 
van vakantie hebben begint al een 
tijd van tevoren. Ook op de locaties 
van Adullam. Begeleiders Ellina en 
Willianne gaan al jaren mee op de 
bewonersvakanties en hebben ook 
dit jaar de reis alweer achter de rug. Er 
werd vakantie gevierd in Genemuiden 
en in Holten. Ellina: “Voor bewoners 

Zwemmen, relaxen of gewoon 

lekker samen koken: als de 

bewoners van Schoonsterheim 

en Lindenheim op vakantie 

gaan, wordt er genoten van 

elke minuut! “Iedereen is blij en 

opgewekt en brengt een goed 

humeur mee”, vertelt bewoner 

Griëtte van Rees (23). “En als het 

mooi weer is, kan ik lekker in de 

tuin zitten met een boek”, licht 

bewoner Corrie van Rees (57) toe. 

En ook de begeleiders delen in 

hun enthousiasme. Ellina de Vree 

(29) en Willianne Dekker (30): “Op 

vakantie gaan met de bewoners 

is soms intensief, maar ook zó 

leuk! Je leert bewoners op een 

heel andere manier kennen als je 

samen vakantie viert.”

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom

Een leuke groepsfoto met de bewoners van Schoonsterheim

Bewoners en begeleiders genieten van jaarlijkse bewonersvakantie

Samen ondernemen  en ontspannen

4



maakt het niet uit of je verder weg 
gaat of dichtbij blijft. We zijn de laatste 
jaren naar ’t Boerendiekhuus geweest; 
dat bevalt heel goed. Bewoners kijken 
er elk jaar weer naar uit om erheen te 
gaan.” De groep waarin Ellina werkt, 
houdt wel van samen actieve dingen 
doen, de groep waarmee Willianne 
op vakantie gaat, vindt het soms al 
heerlijk om een dag geen plannen 

te hebben: gewoon relaxen. Nu 
de groepen voor het eerst in vijf 
jaar weer gescheiden op vakan-
tie gaan, kan in die behoeften 
meer voorzien worden. Zo geniet 
bewoner Corrie heerlijk van een 
dag bij het huisje blijven: “Als het 
mooi weer is, ga ik lekker met een 
boek in de tuin zitten”, vertelt ze 
glimlachend. Het vakantiehuisje 
herinnert haar aan thuis, “want”, 
zo vertelt ze zachtjes, “je hoort er 
’s avonds de kikkers kwaken. Dat 
doet me denken aan de boerderij 
waarop ik vroeger woonde.” 

Gezellige sfeer
Griëtte herinnert zich nog levendig 
een gezellige skeltertocht, een bezoek 
aan de Canadese begraafplaats in 
Holten en een heerlijk etentje bij een 

Van der Valkhotel. “Maar ik geniet 
ook erg van het rondje wandelen ’s 
avonds, hoor”, haast ze zich te zeggen. 
Het fijnst vindt ze het om in de vakan-
tie even het werk los te laten en te 
genieten van de sfeer en de mensen 
om haar heen. Enthousiast: “Iedereen 
is blij en heeft een goed humeur; 
de sfeer is heel ontspannen, zo met 
elkaar.” Dat vindt Corrie ook. “Ja, in de 
vakantie komen vaak de grappigste 
dingen boven, waar we dan met z’n 
allen om moeten lachen!” Ze haalt 
herinneringen op aan de reis naar 
Texel, een aantal jaren geleden. “De 
boottocht was heel leuk. Maar toen ik 
mijn broodje zat te eten, kwam er een 
meeuw aanvliegen die ‘m zomaar uit 
mijn hand pikte!”

Wissel
Al pratend komen meer voorvallen 
naar boven, die getuigen van de ont-
spannen sfeer die er heerst tijdens 
de bewonersvakanties. Ellina: “Voor 

Ontspannen lezen in de tuin

H“Het kwaken van 

de kikkers doet me 

denken aan thuis” 

Corrie van Rees

BEWONERSVAKANTIE

Bewoners en begeleiders genieten van jaarlijkse bewonersvakantie

Samen ondernemen  en ontspannen
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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.”



J

de laatste vakantie met de bewoners 
van Lindenheim had een collega een 
bingo verhaal gemaakt. Tijdens deze 
bingo kwam iedere bewoner aan bod. 
Het was zo mooi om te zien hoe iedere 
bewoner op zijn eigen manier genoot 
van de complimenten die gemaakt 
werden! Er waren ook leuke weetjes 

over de omgeving in verwerkt; de 
bewoners vonden dat erg mooi. 
Bepaalde dingen hadden we name-
lijk ook gezien of we waren ernaartoe 
geweest.” 
Willianne: “Je merkt dat bewoners 
zich tijdens zo’n vakantie soms meer 
‘geven’; vrijer worden in het maken 

van contact. Dat is zo mooi om 
mee te maken! Die bagage neem 
je ook mee als je na de vakantie 
weer op de groep bent. Je bent 
samen een leuke ervaring rijker.” 
Tijdens de vakantie, die gemid-
deld drie dagen duurt, worden 
de begeleiders halverwege ver-
wisseld voor nieuwe collega’s. 
Ellina: “Dat wisselmoment blijft 
altijd een leuk moment. Als de 
nieuwe ‘lichting’ aankomt, vertel-
len bewoners altijd vol enthou-
siasme hun verhalen. Alles wat 
ze hebben meegemaakt, komt 
op tafel. En zodoende worden de 
‘frisse’ collega’s al snel onderge-
dompeld in de gezellige sfeer van 
de vakantie.” Dat wisselmoment 
is nodig, want intensief is het wel, 
beamen beiden. Om er daarna 
snel aan toe te voegen: “Maar 

het is zeker de moeite waard, hoor! 
Meegaan op een vakantie is als bege-
leider niet verplicht, maar wij zouden 
het echt nooit willen missen.” Lachend: 
“We zouden alle collega’s wel willen 
meegeven: ga mee op bewonersva-
kantie; het is goud waard!” 

“Je merkt dat bewoners 

zich tijdens zo’n 

vakantie meer ‘geven’” 

Willianne Dekker

Wensen tijdens de vakantie
Tijdens de bewonersvergadering of middels een enquête mogen 
bewoners aangeven welke locatie ze fijn vonden, welke activitei-
ten in trek waren en waar ze een keer uit eten zouden willen gaan. 
Ellina, lachend: “Uit alle opties blijkt dan vaak weer dat het Van der 
Valkhotel in trek is.” Corrie geniet erg van de natuur tijdens de vakan-
ties: “Ik zou nog wel een keer naar het Natuurmuseum willen, vlakbij 
Rijssen. En ik zou nog weleens naar het burlen van de herten willen 
luisteren, in de bronsttijd.” Ellina: “En het zwemmen is altijd favoriet, 
natuurlijk.” Griëtte is het ermee eens: “Ik zou de volgende keer nog 
wel vaker willen zwemmen.” Het blijft even stil. “En dan zou ik ook 
wel nóg langer op vakantie willen!”

BEWONERSVAKANTIE

Koekjes bakken in de bakkerij
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld



De maandagmorgen daarna hield een 
collega op het Centraal bureau de 
weekopening met als titel ‘Door Paulus 
aangespoord’; het ging over dezelfde 
tekst. Ik wil graag wat gedeelten uit 
deze weekopening met u delen. 

“Een geléénd pand. Een kind wordt 
ook weleens een geleend pand 
genoemd. Een pand ons toebetrouwd 
om te bewaren. In één van de artike-
len die de heer Van der Plas schreef 
in de oude contactbladen, las ik dat 
het voor ouders soms een geweldige 
worsteling is om dat pand te aan-
vaarden: een gehandicapt kind. Om 
het met God eens te worden. En hoe 
moeilijk het kan zijn bij het doopvont, 
wanneer daar de vraag wordt gesteld 
het kind te onderwijzen, te doen en 
te helpen onderwijzen als het tot zijn 
verstand zal gekomen zijn. Tot zijn 
verstand! Je voelt het wellicht wel met 
mij: dan kan dat dwars door de ziel 
van een ouder gaan. Hoe zal dat ooit 
goed moeten komen? Hoe zal mijn 
kind ooit iets leren van de Heere? Hoe 
moet ik hem daarin onderwijzen? En 
als dan zo’n kind ouder wordt en het 
moment komt dat het niet meer in 
het gezin kan blijven? Ook dan is er 
weer een worsteling. Een kind toebe-
trouwd en het niet meer te kunnen 
‘bewaren’. Ik schrijf het hier tussen 
aanhalingstekens. Een beroep doen 
op anderen, het kind uit huis plaatsen, 

loslaten. Deze panden, 
ze wonen en werken bij 
ons; bij Adullam. Panden 
ons toebetrouwd, waarbij 
ook ons gevraagd wordt 
invulling te geven aan de 
doopbelofte: kinderen te 
doen en te helpen  onder-
wijzen. Wat een verant-
woordelijkheid, maar ook: 
wat een onmogelijkheid! 
En laten we niet denken: 
dat is vooral het werk van 
onze begeleiders. Het is 
het werk van ons alle-
maal. We staan toch allen 
in dienst van de aan ons 
toevertrouwde, geleende 
panden, van ouders.

Wat betekent dat voor ons? Weten 
wij het pand voldoende te bewaren 
- het pand ons toebetrouwd - als we 
steeds vaker gebruik moeten maken 
van mensen die niet van harte achter 
onze identiteit staan, om de zorg te 
kunnen blijven bieden? Van uitzend-
krachten, die we soms een briefje 
moeten meegeven met wat er moet 
worden gebeden? Wat een nood! 
Weten we ons als achterban van 
Adullam geroepen om dit mooie en 
verantwoordelijke werk te doen? Ook 
als het gaat om de zorg- en gedrags-
intensieve groepen? Kennen we nog 
het vuur van het eerste uur?

Staande blijven doe je niet in eigen 
kracht. Staande blijven vraagt soms 
grote offers. Soms zelfs je leven. Wat 
dacht je van Naboth? Hij had een 
familie-erfenis - een pand hem toebe-
trouwd. Een erfenis die hij moest bewa-
ren. Verkopen was niet toegestaan. 
Gods wet verbood dat. Toen koning 
Achab het voorstel deed om het aan 
hem te verkopen, riep hij het uit: ‘Dat 
late de HEERE verre van mij zijn, dat ik 
u de erve mijner vaderen geven zou.’ 
Naboth was de hemelse Koning meer 
gehoorzaam dan de aardse.”

Kent u ook dat Nabothsleven?

Aangespoord

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Het was de laatste vrijdag van juni jongstleden, dat de heer Van Ree afscheid nam tijdens 
de vergadering van de Raad van Toezicht van Adullam. De heer Van Ree, een pionier 
van het eerste uur, die zich 37 jaar met veel betrokkenheid van harte heeft ingezet voor 
Adullam. Hij heeft daar gaven voor mogen ontvangen. Ons past dankbaarheid voor wat 
hij mocht doen. Hij had een mooi woord voor zowel de Raad van Toezicht als voor mij 
als Raad van Bestuur van Adullam. Hij haalde het woord van Paulus aan Timótheüs aan: 
“O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd”, 1 Tim. 6:20a. Hij gaf aan dat bij alle 
veranderingen van buitenaf en van binnenuit veel kracht en wijsheid nodig is. 

Bram Prins met Martin de Jong

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

Waardevolle uitgaven

Bijbelleesboekjes

Andere boekjes

In de Bijbelleesboekjes 
worden op een eenvou-
dige manier de bijbelse 
geschiedenissen verteld.
Om voor te lezen: vanaf 
4 jaar, om zelf te lezen: 
vanaf 6 jaar.

voor de jeugd!

Een
volledig

overzicht van
onze kinderboekjes 
vindt u op de site

gbs.nl

 

Goeiedag 
fijnproever, 

ook een 
flesje? 

EIROEM.nl 



“Voor het behoud van een grotere 

nederigheid is het vaak zeer nuttig 

dat anderen onze tekortkomingen 

kennen en afkeuren”

Thomas à Kempis, ‘De navolging van Christus’, II.2.7

Het woord ‘nederigheid’ roept tegenwoordig 
negatieve associaties op. Wij denken dan aan: zwak, 
meegaand en slaafs gedrag, bedeesd, ondergeschikt 
en een beperkt zelfbeeld. ‘Nederigheid’ hoort bij 
weinig krachtdadige personen. In de christelijke 
traditie is ze echter een deugd bij uitstek. Vroeger 
dacht men in deugden. De kerk in de middeleeuwen 
kende de drie goddelijke deugden, namelijk: 
geloof, hoop en liefde. Daarnaast vier kardinale 
deugden, namelijk: voorzichtigheid, gerechtigheid, 
morele kracht en matigheid. Zij stonden tegenover 
de zonden: afgoderij, wanhoop, hebzucht, 
onbezonnenheid, ongerechtigheid, immorele kracht 
en overdaad. Nederigheid rekende men ook tot de 
kardinale deugden.

Vroeger beeldde men die deugd af als een 
vrouwenfiguur met op haar schild een duif: liefelijk 
en vredig. Dat is nog steeds zo. Immers, wat zou het 
mooi zijn als ons gedrag - ook binnen Adullam, richting 
zorgvragers en collega’s - gesierd zou worden door 
nederigheid. Een kwetsbare opstelling is dan vereist. 
De meeste mensen waarderen nederigheid. Vooral een 
ander moet dat tonen! Nederigheid doet namelijk teveel 
denken aan onderdanigheid. Dat is onaangenaam. 
Mensen vinden zichzelf belangrijk. Mensen willen zich 
laten gelden en proberen subtiel of openlijk te heersen 
over anderen. Paulus noemt dat ‘wijsheid in eigenwillige 
godsdienst en nederigheid’, Kol. 2:23. Hoogmoed komt 

uit de mens. Nederigheid komt van God. Ze is een 
genadegave. Nederigheid is een deugd bij uitstek.

De kerkvader Augustinus dacht veel na over deze 
deugd. Hij noemde hoogmoed de moeder van alle 
zonden. Terecht! De hoogmoed is de oorsprong van 
alle zonden. Wie beseft dat eigenlijk? De praktijk van 
de mens is dat wij door hoogmoed blijven zondigen. 
Augustinus zei: “Als jullie me vragen wat het meest 
wezenlijke is in de godsdienst en in de leer van Jezus 
Christus, zal ik jullie antwoorden: het eerste is de 
nederigheid, het tweede de nederigheid en het derde 
de nederigheid.” De leer van Jezus Christus is: “Neemt 
Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw 
zielen”, Matth.11:29. De kanttekenaren verwijzen naar 
Jeremia 6:16. Daar staat de oproep. Daar staat ook wat 
een mens van nature is. “Zo zegt de HEERE: Staat op de 
wegen en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar 
toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij 
rust vinden voor uw ziel. Maar 
zij zeggen: Wij zullen 
daarin niet wandelen.” 
Is er onder ons 
een wandelen 
overeenkomstig de 
leer van Christus?

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

Een sieraad
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Voor meer informatie kijk op www.timotheos.nl/sponsorprogramma.

Een noodkreet uit Malawi: ‘Geeft u ons toekomst?!’

Timotheos Foundation werkt nauw samen met de  Reformed  Presbyterian  Church  of Malawi.

Liever een gift overmaken? Dat kan via 
www.timotheos.nl/doneer of op 
NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. Stichting Timotheos.



Aandacht voor...

Ik ben Mark, een vrolijke jongeman van 24 jaar oud en 
ik woon op de Wielewaal op Kroonheim. Ik heb het daar 
reuze naar mijn zin met al mijn enthousiaste begeleiders.
Ik speel graag met alles wat in de buurt ligt, ik hou van 
wandelen en van boekjes kijken (en stiekem stukjes in 
mijn mond stoppen). Als ik blij ben, klap ik hard in mijn 
handen; dat doe ik vooral als ik mijn ouders weer zie op 
de vrijdagavond. Ook geniet ik van kaartjes en plaatjes 
kijken. Ik krijg van mijn lieve familie al heel veel kaarten. 
Het liefst met plaatjes van treinen, boten of auto’s erop. 
Gaat u mij extra blij maken? Ik scheur dan alle enveloppen 
van de kaarten en mijn begelei-
ders zullen de kaarten voor mij 
lamineren, zodat ik ze extra lang 
kan bewaren. Ziet u mijn glim-
lach al? Die gaat niet meer van 
mijn mond zolang er kaarten in 
de brievenbus vallen.

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

Zien jullie deze enthousiaste meid? Dat is Myrthe. Iedereen die langskomt, wordt altijd blij begroet met ‘hoi!’ of ‘hey!’. En nu staat ze zelf in het zonnetje! Myrthe werkt op de Watermolen. Daar doet ze echt van alles: roosterwerk, tassen inpakken, appels snij-den voor appeltaarten, fitnessen en nog veel meer. En als het wer-
ken klaar is, dan wijst ze al naar het speelgoed of naar de speelplek. 
Want spelen doet Myrthe graag. 
En tijdens haar dagelijkse loopoe-fening begroet ze alle deelnemers en collega’s op de gang. Gezellig, hoor! Maakt u Myrthe blij met sta-pels post?

Het adres is: Boezemsingel 3, 
3261 BC Oud-Beijerland

Mark Slijkhuis Myrthe Seip

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Hallo allemaal! Mijn naam is Leo en ik ben 52 jaar oud. 

Ik woon op de Leeuwerik op Kroonheim in Uddel. 

Puzzelen kan ik heel goed; dat kunnen jullie ook op 

de foto zien. Boeken kijken vind ik ook erg leuk om 

te doen of lekker uitrusten op de bank met de benen 

omhoog. Maar ik zorg ook dat buiten de stoep en de 

tuin netjes zijn. Elke doordeweekse dag werk ik op de 

Jagershut. Ik pak daar schroeven in voor een bedrijf. 

Ook rijg ik kralen aan een draad, wat dan verkocht 

wordt. Elke keer krijg ik een ander werkje dat fijn is om 

te doen. Ik hoop dat ik 

verrast word door kaar-

ten die in de brieven-

bus komen; daar word 

ik blij van.

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

Els is een jonge vrouw van 23 jaar, die regel-
matig een weekje komt logeren op de Zeekade in 
Puttershoek. Wat is het gezellig als Els er is! Ze doet 
dan ook gezellig mee met de activiteiten op de groep. 
Met haar spraakcomputer kan ze goed kiezen waar 
ze zelf zin in heeft: een boekje lezen of een spelletje 
doen. Of wat denkt u van een rondje rijden met de 
bus of snoezelen? Op de foto is wel te zien hoe leuk ze 
dat vindt! Ook vindt Els het gezellig om samen met de 
groepsleiding een rondje te wandelen door Maasheim. 
Samen de lift ingaan, waarbij ze zichzelf ziet in de spie-
gel, is prachtig. Vaak lopen we even 
langs de brievenbus om te kijken 
of er nog post is voor ons. Wat zou 
het leuk zijn als ze thuis nu ook 
elke dag naar de brievenbus kan 
lopen om te kijken of er nog post 
voor haar is. Verrast u haar met 
een mooie kaart?

Het adres is:  Mosselhoekseweg 2, 
4691 RL Tholen

Leo de Jong

Els van Binsbergen
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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? 



Ik ben ...
… Arianne Reedijk, 34 jaar en ik 
woon op Urk in De Thuishaven. Ik heb 
mijn eigen appartement en dat vind 
ik heel fijn. Ik werk twee dagen 
per week op DAC Horstheim in 
de bakkerij. Mijn hobby’s zijn 
haken, met poppen spelen 
en hangen in mijn 
hangstoel..
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Felix Rebel (14) is de één na jongste 
in het gezin van vijf, dat sinds een jaar 
of twee is ingeburgerd in Barneveld. 
Opvallend zijn de leuke blonde krulle-
tjes. Hoe hij daaraan komt? Felix heeft 
het CFC-syndroom. Een vrij onbekend 
syndroom dat staat voor het Cardio-
Facio-Cutaneous syndroom. “Felix 
heeft na zijn geboorte een half jaar 
op de intensive care gelegen”, vertelt 
moeder Rebel. “Al de vetten die hij 
binnenkreeg via voeding, stroomden 
zijn longen in, omdat zijn lymfevaten-
stelsel niet werkte. Een paar maan-
den lang is hij via een slangetje in zijn 
neus gevoed.” In het ziekenhuis was 
het nog onbekend wat met Felix aan 
de hand was. “Het ziekenhuisperso-
neel noemde het ‘het Felix-syndroom’. 
Pas na twee jaar werd bekend dat hij 
het CFC-syndroom heeft.”

De naam van het syndroom 
verwijst naar de kenmerken. 
Hartproblemen, een dikkere huid 
en ook die leuke krulletjes en een 
vrolijk karakter. Felix maakt alleen 
éénwoordzinnen en hij gebruikt 
gebarentaal. “Maar hij begrijpt ons 
goed hoor”, zegt zus Maralisa.  
Felix slaat een arm om haar heen en 
die arm trekt hij het komende uur 
niet meer terug. “Hij geniet er echt 
van om samen te zijn en samen iets 
te doen. Als je thuiskomt, begroet 
hij je altijd. Hij is echt de vrolijkste 
in ons gezin.” “Ja, hij wil altijd bij je 
zijn”, vult Felix’ andere zus Elody 
aan. “Als ik naar mijn kamer ga om 
te studeren, komt hij een paar tel-
len later ook binnen met een boek 
omdat hij ‘ook moet leren’”,  
lacht ze.

Tekst en foto’s: Mathilde van Roekel en privé

Als zijn vrolijkheid er niet is, is  het zo leeg!

Er is nog niet  

aangebeld of Felix 

doet de voordeur al 

open. Daar staat hij, 

met een grote lach op 

zijn gezicht. Dat is nog 

eens een hartelijke 

ontvangst! En bij 

het zien van de (nog 

warme) appeltaart, 

wrijft hij over zijn 

buik. Ja, die gaat er 

ook wel in. Het signaal 

is duidelijk: ik mag 

binnenkomen.

V.l.n.r.: Maralisa, Felix en Elody.

16



Zinvol bezig
Felix zit op kinderdagcentrum De 
Klimboom in Barneveld. Daar heeft 
hij het erg naar zijn zin. “Felix leert 
daar spelenderwijs om zinvol bezig 
te zijn en krijgt er de nodige struc-
tuur. Ik merk dat hij steeds zelfstan-
diger wordt,” verteld moeder Rebel. 
Elody: “Hij is ook heel sociaal. Heel 
veel kinderen kennen hem. Elke 
donderdagmiddag gaat hij voet-
ballen met een meester en twee 
jongetjes van de Rehobothschool. 
Dat vindt hij echt geweldig!” 
Ondertussen komt Leander, de jong-
ste van het gezin, binnen en ploft 
neer op de bank. Maralisa, wijzend 
naar Leander en Felix: “Ja, die twee 
kunnen het goed met elkaar vinden, 
hoor. Ze beginnen allebei te pube-
ren; dan weet je wel hoe dat gaat.” 
Leander voelt het al aan: het is weer 
tijd om op te staan.

Op vakantie
Ondanks dat Felix veel structuur 
nodig heeft, wat ook het nodige 
geduld en de aandacht vraagt, zou-
den ze hem “voor geen goud willen 
missen”. Moeder Rebel: “De vakan-
ties zijn altijd ontzettend mooi. Hij 
geniet er echt van om als gezin weg 
te zijn, hoe intensief dat soms ook 
is, omdat hij de structuur mist en 

erg veel prikkels krijgt. In het verle-
den logeerde hij veel, ter ontlasting 
van het gezin. Maar als ik nu aan de 
kinderen vraag of Felix moet gaan 
logeren, reageert iedereen veront-
waardigt. Niemand wil dat.” Elody: 
“Als zijn vrolijkheid er niet is, is het 
zo leeg!” “Papaaa!”, roept Felix met 
een grote lach op zijn gezicht. Vader 
Rebel komt de kamer in. Maralisa: “Ja, 
zo word je dus altijd ontvangen als je 
thuiskomt. Dat is toch geweldig?”

Vliegen
Onlangs ging Felix mee met 
Stichting Hoogvliegers in Teuge. “Hij 
mocht daar voor een half uur piloot 
zijn. Geweldig vond hij dat! Felix, laat 
je even de foto zien?”, vraagt moe-
der. Felix staat op van de bank. “Jaa!”, 
roept hij. Vol trots laat hij de foto 
zien. Met gebaren maakt hij duidelijk 
dat hij een helm op mocht, met een 
speaker. “Dat was het mooiste van 
alles, die speaker. Dagen erna deed 
hij nóg net of hij die helm op had en 
in die speaker praatte. Het zijn din-
gen die veel indruk op hem maken. 
We weten niet precies wat hij zich 
kan herinneren, maar als we foto’s 
laten zien, wordt hij weer helemaal 
enthousiast.” 

Altijd tevreden
Ondertussen zit Felix rustig op de 
iPad foto’s terug te kijken. Helemaal 
verzonken in zijn eigen wereldje. 
“Felix is echt met elk klein dinge-
tje tevreden. Daar kunnen wij echt 
een voorbeeld aan nemen.” Onlangs 
mochten ouders Rebel hun 25-jarig 
huwelijksjubileum vieren. Daar zou-
den ze een leuk dagje van maken. 

Maar Felix werd die dagen ervoor 
erg dwars. Maralisa: “Het gaf teveel 
spanning en onzekerheid, omdat we 
niet goed duidelijk konden maken 
wat we allemaal gingen doen. Toen 
heb ik, net als op De Klimboom, een 
picto-bord gemaakt met de acti-
viteiten van die dag. Dat gaf hem 
structuur, en hij kon vol trots aan 
iedereen vertellen wat we allemaal 
gingen doen. Zijn dwarsigheid was 
spontaan weg!”

Confronterend
“Natuurlijk, het is soms best confron-
terend. Zoals een uitslag van een 
psychologisch onderzoek of verjaar-
dagen van leeftijdsgenootjes. Als 
ik dan bedenk dat Felix ook ‘zo’ had 
kunnen zijn, dan is dat moeilijk”, zegt 
moeder Rebel. Maar Elody vult aan: 
“Hij blijft altijd ons kleine broertje en 
hij is prachtig en vrolijk zoals hij is.”

Van het thuisfront… 

Als zijn vrolijkheid er niet is, is  het zo leeg!

Z“Zijn dwarsigheid 

was 

spontaan weg!”
Elody
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2   Maasheim-groep de Watermolen 
geniet van een picknick in het park!

3   Maarten met een grote lach, omdat 
zijn drie begeleiders hard schommelen!

4   Elke dag leuke dingen doen; dat is 
de verwenweek. Kroonheim-groep de 
Rietzanger poseert hier in de dierentuin.

5  6  7   Een heerlijk 
dagje uit? Dat vinden 

Gerline, Dieuwke en 
Jaïr helemaal niet erg…

1   Lekker fietsen: daar geniet 
Edwin zichtbaar van!

Tekst: redactie In de lens

2

4

1

3

5
6

7

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

Beste allemaal, mij is gevraagd iets te vertellen over 
mijn hobby. Dat vind ik heel leuk, maar voordat ik dat 
ga doen, wil ik iets over mezelf vertellen. Mijn naam is 
Mariska van den Brink. Ik ben 22 jaar en ik woon in 
Kootwijkerbroek. Sinds 2015 werk ik op DAC Veldheim 
in Ede. Ik ben daar iedere dag te vinden in Uitzicht. Dat 
is een heel gezellige groep met allemaal dames. Daar 
doen we van alles. Ik maak bijvoorbeeld onderzetters 
voor ons winkeltje ‘Vergeet-mij-niet’. Deze onderzetters 
kunnen klanten dan kopen. We koken ook eten voor 
de bewoners van Beekheim en we maken speelgoed 
schoon voor de kinderen van De Klimboom. In decem-
ber ben ik jarig. Vorig jaar heb ik voor mijn verjaardag 
een citer gekregen. Mooi hè? Ik ben er heel blij mee 
en kan er al goed op spelen. Elke  avond speel ik even. 
Heerlijk vind ik dat. Wat ik nog meer heel leuk vind om te 
doen, is knopen. Muziekje erbij en je ziet mij genieten!

Vissen

Citer spelen

Hoi! Ik ben Marijn Heijboer. Ik ben 16 jaar en ik 
houd enorm van vissen! Thuis vis ik ook weleens. 
Als ik ga logeren op de Zeekade in Puttershoek 
(Maasheim), hoop ik altijd dat ik weer een keer kan 
vissen. Op de Zeekade mag ik een hengel gebruiken 
en dan ga ik samen met de juf of meester achter het 
gebouw van Maasheim vissen. Dan lopen of fiet-
sen we naar een grote vijver. Op de foto zie je dat ik 
daar ben en daar sta ik op het bruggetje, vanwaar ik 
heel goed kan zien of ik een vis beet heb... De hengel 
moet ik dan heel stil houden en ik moet heel goed 
kijken of de dobber beweegt. We nemen weleens 
wat lekkers mee voor tijdens het vissen. Een pakje 
drinken en wat erbij, hmm… daar geniet ik van. Ik 
heb helaas nog niets gevangen tijdens de logeer-
week, maar wie weet een volgende keer!
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WilstraBooks.nl

Tel. 06 5370 9110 - info@wilstrabooks.nl

In september en oktober ontvangt u 20% korting op al onze 
antieke boeken; (dus ook op de onderstaande).

Chr. C.H. van der Aa - Twee-en-dertig Bedestonden. (1748)    € 750,00
Gerardus van Aalst - Geestelyke Mengelstoffen  (1754) – 2 delen in 1 band    € 295,00

Jacques Abbadie - Triomferende godtsdienst, in zeven profetische tafereelen by de opening der zeven zegelen
vertoont. : Vervattende: De algemeene verwoesting des Joodschen volks (1726)  2 banden - € 700,00

Abbring, Johannes - Christi gedragh omtrent syn waekende en slaepende bruidt-kerck, vertoont in vyftig
uitgelesene predikatien uit Hoogl. 4.16 en Hoogl. 5.1-7 (1717) € 350,00

Ainsworth - Aantekeningen over de vyf boeken van Mosis, Psalmen en Hooge Lied (1690) € 1.450,00
Patrick, Polus en Wells, - Bijbelverklaring 18 delen in volledig lederen banden (1741) € 1250,00  € 625,00

Matthew Henry (met Stockhouse e.a.) - Bijbelverklaring in 50 delen; Ex.Libris Ds. M.Heikoop (1741)  € 4500,00
Martinus Koning – Woordboek (3 grote folianten) Ex. Libris Ds. Chr. Van Woestijne (1723) )  € 4500,00

Wij hebben daarnaast werken van de onderstaande schrijvers in onze collectie: 

Dit is een beperkt deel uit ons assortiment. Wilt u ons bezoeken of zoekt u 
een gebruikt of een 17e of 18e eeuws theologisch- of geschiedenisboek, stuur 

dan een email of bel ons op: 06 5370 9110 - info@wilstrabooks.nl

Van Abcoude, Akersloot, Alardin, Alberthoma, Allestree, v. Alphen, Alutarius, Ambrosius, Ames, Amezes, Amyraldus, Andrews, Antonidus, 
Appelius, Arndt, Arminius, Arnold, Augustinus, Avinck, Aysma, Baardt, Bachiene, Baker, Barueth, Batelier, Baudartius, Baxter, Bayly, Becius, Beels, 

Beeltsnyder, Bekker, Belcampius, Benoit, Berkelbak, Beukelman, Beverwijck, Bierman, Bilderdijk, Binning, Blasius, Bleiswijk, Bodaan, Boddaert, 
Boerhave, Boëtius, Bolton, Bomble, Bonnet, Bontemps, Booren, Booth, Borger, Bornaeum, Borstius, du Bosc, Bosch, Boskoop, Boston, Bower, 
Boxhorn, Baselius, van Braght, Brahé, a Brakel, Brakonier – de Wild, Brandt, Brem, Breuckeland, Brinck, van den Brink, Brinkman, Bromley, 

Brooks, Brouwer, Brown, Bruining, Brune de Jonge, Brune de Oude, Bruno, Brunsvelt, Bruynvisch, Bucanus, Budding, Bullinger, Bunyan, Burgh, 
Burmannus, Burnet, Buurt, Buxtorf, Buys, Bymholt, Calamy, Edmund, Callenbach, Calvijn, Camphuysen, Cats, Cave, Cayley, Clarisse, Clark, 

Cloppenburch, Coccejus, v. Coeverden, Comrie, v.d. Corput, da Costa, Costerus, Couper, Crespin, Creyghton, Crucius, Curtenius, Dailllé, Denison, 
Denyssen, Detmar, Dezius, Dinant, Ditton, Doddridge, van Domselaer, Drelincourt, Drieberge, Driessen, Durham, Dutton, Duykerius, Duytsch, 

Jer.Dyke, Dan.Dyke, E.D.P. (Appelius), Edwards, Eenhoorn, Elgersma, Elsnerus, Emdre, Ens, Episcopius, Erskine, Espine, Essenius, de Estella, 
Eswijler, Everhard, Eversdijk, Ewald, Feddersen, Ferre en Brinkman, Feylingius, Focquenbergues, Francken, Fransen, de Frein, Fruytier, Gäbelkover, 
Gargon, Garthwait, Gathaker, Geesteranus, Goeree, Goltzius, Goodwin, Gouge, Graauwhart, Gravezande, Green, Greenhill, v.d. Groe, Groenewegen, 

Jac. de Groot, Hugo de Groot, Guthry, de Haas, Haemstede, v.d. Hagen, Hall, Halma, Halyburton, Hamer, Hartman, Hase, Hasius, Hayward, 
Hazart, Hazeu, Hederich, van Heemskerk, Heerman, Heidanus, Heidegger, Heymenberg, Hellenbroek, Henry, Herder, Heringa, Herminkhuyzen, 

Hermsen, Hervey, Herwerden, Hess, Hildersham, Hillenius, Hinlopen, v. Hoeke, Hoffmann, Hofman, Hofstede, Hollatz, Hollebeek, Holst, Hondius, 
Hondorffius, Honert J, Honert Th, Romeyn de Hooghe, v.d. Hooght, Hoornbeeck, Hornius, v Houte, Houten, Immens, de Hoy, Hubner, Hulsius, 
Huntington, Hutcheson, Huygen, Huysinga, Idema, v. Iperen, Irhoven, J.D.W., J.S.K.B., J.V.D.K., Jansenius, Janssen, Janssonius, Josephus, Junius, 
Jurieu, Kalckman, v.d. Kemp, à Kempis, Kennedy, Keppel, Staringh, Kist, Klopstock, Klugkist, Knibbe, Koelman, Kohlbrügge, Kok, Jac. Koning, 

Koolhaas, Krayenhoff, Krombrugge, Kruger, Krummacher, Kühnöl, Kulenkamp, Laan, toe Laer, van Lake, Lampe, Landreben, Langhans, Lankom, 
Lansbergen, Lansman, Lantman, Lassenius, Laude, Launeus, Laurence, Laurentius, Laurillard, Laurman, Lawrence, Le Long, Leenhof, Leeuwaarden, 

v. Leeuwen, Leland, Leuvenig, Leydekker, van Lier, Lilienthal, Lipman, van Lis, Lodensteyn, Loedingius, le Long, Love, Luyken, Lundius, Lussing, 
Luther, Spinniker, Lydius, van Til, Manger, Manne, à Marck, Marshall, Martin, Mortier, Martinet, Martinum, Maubach, Mayvogel, Meade, v. 

Mechelen, Mees, Meiners, Mel, Melanchthon, Melchior, Mellinus, Merula, v. Meteren, de Mey, Michaelis, Mill, Milton, Mobachius, de Modene, 
Molenaar, Moll, Mollerus, Momma, Mommers, Montanus, Moonen, de Moor, Morton, Mosheim, Mostaert, du Moulin, Mourik, Noordbeek, 

Myseras, Nahuys, Newton, van Niel, Nieuwenhuis, Nieuwentyt, Noordbeek, Nupoort, Nyloë, Oldenbarnevelt, Oldenborg, Olevianus, Ondereik, 
Oomius, Poudroyen, Oosterland, Ostervalt, Outhof, Outrein, Outrein-Sluiter, Owen, Paauw, Pamans, Pearson, Peene, Peenen, Peenius, Perkins, 

Perrin, Pfenninger, Philalethes, Pictet, Pietersz / Petri, Plevier, Polanus, Polyander, Pothuysen, Prideaux, Primerose, Quesnel, Ragstadt van Weile, 
Rambach, Ravesteyn, Ray, v. Rees, Regenboog, Reynolds, Rhetorfort, Richardson, Ridderus, Ritzema, Rodolph, Rogers, Rogge, Romaine, Rombouts, 

Rotterdam, Rouse, Roy, Royaards, Ruimig, Saldenus, Schabaelje, Scharp, v. Schelle, Scheltus, Schmidt, Schortinghuis, Schrader, Schrock, Schuts, 
Schutte, Schuttenius, Sedgwick, Sheppard, Shower, Sibbs, Sibema, Sibersma, Simonides, Sixti, Sluiter, Smetius, Smith, Smytegelt, v. Sorgen, Spener, 

Spiegel, Spranckhuysen, Sprigge, Stapfer, v. Staveren, Steengracht, Steringa, Stermont, Steversloot, Stochius, Stockle, Stoter, Streso, Suicerus, de 
Swaef, Swartte, Swyghuisen, Simons, Taffin, Teellinck, Temmink, Themmen, Tiele, van Til, Tillotson, Treviranus, van Tricht, Trigland, Trommius, 

Trosse, Tuinman, Turretin, Twisk, Ubink, Udemans, Ulrich, Ursinus, v.d. Velde, v.d. Velden, Velingius, Velten, v.Velzen, Venema, Vermeer, Verschuir, 
Visscherus, Vitringa, Voet, Voetsius, Voget, Vollenhove, Vondel, de Vries, Vrolikhert, de Wael, v.d. Waeyen, Wagenaar, Waleus, Wast, de Water, 
Watson, Watts, Werkhoven, van Werst, Werumeus, v.Wesel, Westerhoff, Westerman, Wilhelmius, Willemsen, Willemzen, Winckelman, Wirts, 

Witkop, Wits, Witsius Witte, Wittewrongel, Wolzogen, Wudrian, Wyckenburgius, Wyn, Wyngaerden, Zandyk, Ziegenmeijer, Zimmerman

Gespecialiseerd in 16e, 17e en 18e eeuwse 
theologische boeken
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Wisseling in de Raad  van Toezicht
Afscheid van de heer Van Ree

In maart 1982 wordt op de classis van 
de Oud Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland de gewetensnood van 
ouders gedeeld, die zij hebben bij 
het sturen van hun kinderen naar een 
gehandicaptenvoorziening, waar wei-
nig of geen rekening gehouden wordt 
met Gods Woord. Er wordt een depu-
taatschap Gehandicaptenzorg in het 
leven geroepen, die de opdracht krijgt 
om de mogelijkheden van het stichten 
van een eigen gehandicaptenzorg-
organisatie te onderzoeken. De heer 
Van Ree wordt benoemd als deputaat. 
“Deze kerkelijke opdracht is het diep-
ste motief geweest om mij zoveel jaren 
in te zetten voor de gehandicapte 
medemens. Vanaf dat moment is de 
gehandicaptenzorg een deel van mijn 
leven geworden en heeft God me de 
kracht gegeven om dit dankbare werk 
zoveel jaren te mogen doen.”

Opening voorzieningen
 “Het heeft nog ruim vijf jaar 
geduurd, voordat onze eer-
ste voorziening geopend werd. 
In die jaren hebben we beslui-
ten moeten nemen, waarvan 
we de reikwijdte amper konden 
overzien. Zo kochten we boer-
derij Veldheim, zonder dat we 
het geld ervoor hadden. Binnen 
enkele weken was het benodigde 
bedrag voor de aankoop aanwe-
zig. Hoogtepunten voor mij waren 

de opening van onze eerste voorzie-
ning Boerderijproject Veldheim in 
1987 en de opening van de voorzie-
ning Kroonheim in 2002 door prinses 
Margriet.” De heer Van Ree was nauw 
betrokken bij de totstandkoming van 
Kroonheim. “Kroonheim heeft daarom 
bij mij altijd een bijzondere plaats 
ingenomen. Het was dan ook een eer 
dat ik tweemaal op deze locatie een 
gedenksteen mocht aanbrengen.”

Waardevol
Waardevolle momenten vond de heer 
Van Ree het bezoeken van de voorzie-
ningen. “Daardoor kreeg je inzicht in 
wat verantwoorde zorg voor Adullam 
betekent. Daarbij herinner ik mij tij-
dens één van deze bezoeken een 
jarige bewoner. Ik vroeg hem of hij zijn 
verjaardag ook vierde. Hij antwoordde 
dat hij dat niet deed, omdat hij dan 
weer een jaar ouder zou zijn.”

Ontwikkelingen
“Ik heb de Stichting zien groeien van 
niets tot een mooie organisatie van 
behoorlijke omvang, waar professio-
nele zorg geboden wordt volgens de 
normen van Gods Woord. Ik wek onze 
achterban op om onze Stichting te 
gedenken in het gebed en te blijven 
ondersteunen, hetzij financieel of 
als vrijwilliger. Gezien het tekort aan 
medewerkers roep ik met klem per-
sonen uit onze achterban op om bij 
Adullam te komen werken.”

Tekst: Rosanne Baan; foto’s: privé

Per 1 juli jongstleden hebben we afscheid 
genomen van de heer Van Ree, nadat hij 37 jaar 
bestuurlijk betrokken is geweest bij Adullam.

D“Deze kerkelijke 

opdracht is mijn diepste 

motief geweest”

De heer Van Ree
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Wisseling in de Raad  van Toezicht
Welkom aan de heer Achterberg

RAAD VAN TOEZICHT

Even voorstellen…
Mijn naam is Kees Achterberg. Ik ben 
getrouwd met Gerda Bos en samen 
hebben we hebben zes kinderen 
en vier kleinkinderen gekregen. 
We wonen in Woudenberg en zijn 
daar lid van de Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland. Ik ben regis-
teraccountant van beroep en ruim 
dertig jaar werkzaam geweest bij 
Roza Accountants. Op dit moment 
werk ik als zelfstandig accountant/
bedrijfsadviseur.

Wat dreef u ertoe te reageren op 
de vacature van lid van de Raad 
van Toezicht?
Het is werk dat ik graag doe: in een 
rol op de achtergrond een bijdrage 
leveren aan de gang van zaken en 
de ontwikkeling van een organisa-
tie. Mijn dagelijks werk is zakelijk van 
aard. Het is daarom mooi om ook een 
deel van mijn tijd te besteden aan 
organisaties die sterk gericht zijn op 
het ‘van betekenis willen zijn’ voor - in 
dit geval - zorgvragers. 

Wat vindt u - vanuit uw rol - 
belangrijk voor de zorgvragers van 
Adullam?
Een open oog hebben voor zorgvra-
gen vanuit onze achterban. Naast 
financiële middelen is het ook nodig 
dat voldoende personeel gewor-
ven kan worden. Personeel dat de 

identiteit draagt; zij 
zijn de voorbeelden 
die de zorgvragers 
dagelijks zien. Een 
heel moeilijk onder-
werp in onze tijd.

Ten slotte vind ik de 
samenwerking met 
het (speciaal) onder-
wijs niet alleen heel 
mooi, maar ook heel 
belangrijk. Iedere stap, 
hoe klein ook, in de 
ontwikkeling van de 
zorgvragers, is van 
grote waarde. 

Een blik vooruit: 
hoe ziet u 
identiteitsgebonden 
zorg in de toekomst?
Er is en komt steeds 
minder ruimte voor 
exclusieve opvat-
tingen. Inclusief lijkt 
wel een modewoord. 
Dat geeft zorg voor 
wat betreft de vraag 
of er ruimte zal blijven voor door de 
overheid gefinancierde identiteits-
gebonden zorg. We moeten echter 
beseffen dat de Heere hier boven 
staat: Hij bestuurt alle dingen. Voor 
de toekomst past ons een oprecht 
afhankelijk, biddend en ootmoedig 

hart. Vanuit deze houding moe-
ten wij ons dagelijks werk zo goed 
mogelijk blijven doen, mogelijkhe-
den zoeken, ons geluid laten horen, 
kwaliteit leveren, maar alles in het 
besef dat de Heere bestuurt en Hij 
doet wat goed is.

Per 1 juli jongstleden is als opvolger van de heer Van Ree, de heer Achterberg  
benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. We heten hem hartelijk welkom! 
Door hem een aantal vragen voor te leggen, stellen we hem graag aan u voor.
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Jan Strijkert

Jaap Bart

Deelnemer op instelling Muiderheim; 
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer

Vrijwilliger bij instelling Muiderheim 

Glunderend komt Jan binnen op 
de Kaai. Vandaag mag hij weer 
naar het bos in Staphorst, samen 
met Harry en drie andere deelne-
mers. Een echt mannenuitje! Na de 
dagopening is het tijd voor koffie. 
Jan deelt de bekers en koeken uit, 
want hij weet goed wat de 
anderen willen. Na het koffie-
drinken is het tijd om met de 
bus naar het bos te gaan. Daar 
zaagt Jan alle bomen en tak-
ken om die er niet horen. Hij 
houdt zijn ‘collega’s’ goed in de 
gaten om te zien of ze genie-
ten. Bij de vraag hoe hij het 
vindt, veegt hij het zweet van 
zijn voorhoofd en steekt hij 
lachend zijn duim op. Het is warm, 
maar hij wil dit niet missen, want 
werken in het bos is écht genieten!

Elke vrijdagmiddag fietst Jaap Bart van IJsselmuiden naar Muiderheim in 
Genemuiden. Alles mag wijken voor zijn geliefde vrijwilligerswerk: wandelen met 
deelnemers. “Lopend gaan we naar onze favoriete wandelroute bij ’t Varkensgat. 
Halverwege nemen we een rustpauze, om weer terug te komen bij Muiderheim.” 
Na de wandeling drinken ze samen koffie. Na de eerste wandeling zag Jaap Bart 
een oud ‘orgeltje’ staan. Een begeleider vertelde dat ze in het bezit zijn van een 
orgel, maar geen organist hebben. En direct erachteraan: “Misschien kunt u wel 
spelen?” “Ach,” zei Bart, “ik kan alleen wat eenvoudige ‘psalmpjes’ spelen.” De bege-
leider: “Dat is niet erg, want moeilijke psalmen kiezen onze deelnemers niet.” “Zo 
gezegd, zo gedaan. Nu speel ik elke vrijdagmiddag, na de koffie, eenvoudige psal-
men op het orgeltje. Het is voor mij dubbel vrijwilligerswerk, dubbel genieten en 
dubbele dankbaarheid dat ik iets mag doen voor mijn medemens!”

“Dubbel vrij
willigerswerk, 
dubbel genieten 
en dubbele 
dankbaarheid”

Elke werkdag is het genieten voor Harry, maar al drie jaar is de 
woensdag de mooiste dag van de week. “Ik vind het heerlijk 
om met ‘mijn mannen’ naar het bos te gaan en daar hun krach-
ten in te zetten. De één zaagt, de ander knipt en weer een 
ander zit te genieten van de natuur.” Harry neemt de tijd om 
elke deelnemer persoonlijke aandacht te geven. “Uiteindelijk 
is het doel niet om het bos ‘plat’ te krijgen, maar de dingen 
eromheen; bijvoorbeeld ontspanning, samenwerken en plezier 

hebben met elkaar. Ook dat kan bij inten-
sieve begeleiding.” Na het harde werken is 
het tijd om in de kantine een boterham te 
eten. Lachend: “Ik praat graag, maar soms 
moet ik mijn mond houden, zodat de 
mannen in alle rust kunnen bijkomen.”

Harry Dekker 

Aan het woordTekst: Marjon Pongers

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Activiteitenbegeleider  bij instelling Muiderheim

“Het werkresultaat is 
minder belangrijk dan 
ontspanning, samenwerken 
en plezier hebben!”

Jan en Harry 
aan het werk.
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v Tekst: Redactie

Bestellen 
U kunt de kaarten bestellen via de comités/
verkooppunten; kijk ook daarvoor op  
www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten

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

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

in een pakje) € 1,50

Ook dit jaar verkoopt Adullam kerst- en nieuwjaarskaarten! De deelnemers van Veldheim staan al voor u klaar, 
voor het inpakken van alle kaarten. Koopt u veel kaarten? Dan hebben wij veel werk én wordt Adullam financieel 
gesteund! Wij zijn geopend op werkdagen tussen 9.30 en 15.00 uur. Bezoek is mogelijk op afspraak.  

Kerst en nieuwjaarskaarten 2019

Kerstkaarten kopen? 
Bestellen kan hier!

KAARTENACTIE

Wij maken ze graag voor u! Bel de winkel van 
Veldheim voor meer informatie, T 088 238 59 11

Eindejaarspakketten nodig?

Ons assortiment kerstkaarten is 
groter dan u op deze pagina ziet! 
Bekijk onze complete serie op  
www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten
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“Als ik met geloofszaken worstel,  kan ik altijd bij 
                       mijn begeleiders  terecht. Dat vind ik bijzonder.”

2017 was geen 

gemakkelijk jaar voor 

Kroonheim-bewoner 

Gert-Jan Bulsink. Hij 

worstelde veel met 

het geloof. Wie is God 

en wat betekent Hij 

voor mij? “Ik twijfelde 

zelfs aan het bestaan 

van God”, vertelt de 

31-jarige Adullam-

bewoner. Maar wat hij 

“super bijzonder” vindt, 

is dat hij altijd met zijn 

vragen en twijfels bij de 

begeleiders terechtkan. 

Antwoorden hebben 

ze niet altijd. Maar de 

herkenning is soms al 

genoeg. En het feit dat 

ze naar hem luisteren.

“Ja, ik heb het hier super naar mijn zin”, 
lacht Gert-Jan. ‘Super’ is een beetje 
z’n stopwoord, wat zijn enthousiasme 
typeert. Gert-Jan heeft een mooie 
kamer op De 10 Domeinen, waar hij 
begeleid-zelfstandig woont. In Gert-
Jans groep is de zorg gericht op de 
groei naar eventuele zelfstandigheid. 
Gert-Jan heeft ook een baan. Zijn werk 
bestaat uit het verzorgen van kippen 
bij een pluimveehouder. Hij werkt 
hard, want hij heeft het “super” naar 
zijn zin. “Ja, Gert-Jan, je werkt wel erg 
hard, hè? En je vond het eigenlijk maar 

niks dat je je baas zomaar 
vrij moest vragen voor dit 
gesprek”, lacht meewer-
kend teamleider Jeanet 
Huiskamp, die bij het 
gesprek aanwezig is. Toch 
wil Gert-Jan graag ver-
tellen over zijn leven bij 
Adullam. Want dat hij in 
een identiteitsgebonden 
instelling woont, heeft 
hem veel gegeven. “Zou 
ik op zestienjarige leeftijd 
in een seculiere instel-
ling terecht zijn gekomen, 
nou, dan weet ik niet wat 
er van mij geworden zou 
zijn. Maar het geloof is nu 
heel belangrijk geworden 
voor mij”, vertelt hij. 

Bewoners aansporen
Zelf leest hij dagelijks in 
zijn Bijbel en volgt hij zijn 
dagboek. Ook zijn er geza-
menlijke momenten van 

Bijbellezen, gebed en psalmen zingen, 
zoals wanneer de dag wordt afgeslo-
ten bij de avondmaaltijd. ’s Zondags 
gaan de bewoners met elkaar naar de 
kerk. Na de dienst is er gelegenheid 
om de preek te bespreken met de 
begeleiders. “Nu kan ik zelf ook meer 
uitdragen wat het geloof voor mij 
betekent. Zou ik nu in een seculiere 
instelling wonen, dan zou ik anderen 
zeker voorhouden dat het mijn hoofd-
doel is om volgens de Bijbel te leven. 
Zeker als ik goed, supergoed in mijn 
vel zit, dan ben ik opener over het 

Tekst: Anne Rebel-Lodder
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EEN BEWONER VERTELT

“Als ik met geloofszaken worstel,  kan ik altijd bij 
                       mijn begeleiders  terecht. Dat vind ik bijzonder.”

geloof. Dan wil ik mijn medebewo-
ners aansporen om kracht en moed 
te verzamelen met hulp van Boven. 
Soms gaat dat. Soms niet; dan ben 
ik verdrietig. Gelukkig kan ik ook op 
zulke momenten bij mijn begeleiders 
terecht. Zij staan altijd voor mij klaar.”

Naast mij
“Ik heb ook een persoonlijk begelei-
der. Haar vind ik gewoon supergoed. 
Zij begrijpt me. Ze heeft een hart van 
goud en ze is heel belangrijk voor mij”, 
zegt Gert-Jan. Jeanet: “Gert-Jan, jij 
betekent ook veel voor jouw bege-
leider hoor, en ook voor ons. En we 
vinden het fijn dat jij onze kerkbege-
leider bent, zodat je bewoners in een 
rolstoel naar de kerk kunt duwen.”
De sterke reformatorische identiteit is 
ook van belang bij momenten wanneer 
bewoners sterven. Dat zijn er inmiddels 
al wel een aantal. Gert-Jan kende ze 
allemaal. De begeleiders besteden veel 

aandacht aan het stervensproces. Zo 
krijgen de bewoners de gelegenheid 
om hun verdriet een plek te geven. 
“Na het overlijden van een bewoner 
waren alle medewerkers aanwezig 
toen ze met de lijkauto meeging. Of ze 
nu dienst hadden of geen dienst. En 
ze waren allemaal netjes gekleed. Daar 
heb ik diep respect voor. Met elkaar 
hebben we de kist nagekeken”, blikt 
Gert-Jan terug. Jeanet vult aan: “Ik weet 
nu nog wat jij toen zei, Gert-Jan. Je zei: 
‘Hoe zou het nu met haar zijn?’ Dat 
vond ik zo bijzonder.”

Groei
Gert-Jan heeft zich tijdens zijn jaren bij 
Adullam ontwikkeld. Hij kan zich nog 
herinneren, dat als het dagprogramma 
vroeger ineens anders liep, hij “hele-
maal gek werd”. Als dat nú gebeurt, dan 
is het ook niet fijn, maar dan kan hij dat 
toch beter handelen. Dat is mede te 
danken aan de professionele begelei-
ding vanuit het ASBM-model. Lag de 
focus vroeger op gedragsbeheersing, 
nu wordt gestuurd op de dieperlig-
gende oorzaken van het gedrag. Zo is 
er meer aansluiting op de mogelijkhe-
den van de zorgvrager, wat een positief 
effect heeft op de persoonlijke ontwik-
keling. Gert-Jan is er een voorbeeld 
van. Hij heeft ontdekt dat zijn hart in 
het boerenleven ligt. Deze maand start 
hij met een cursus Pluimveehouder. 
Daarin wordt hij begeleid door 
Adullam, zijn werkgever en een job-
coach van Talenta. Met elkaar zoeken 
ze naar passend werk dat aansluit op 
Gert-Jans mogelijkheden. 

Maar hij heeft ook geleerd, zegt hij 
zelf, dat het belangrijk is om iets te 
betekenen voor een ander. Daarom is 
hij kerkbegeleider geworden. Het is 
zijn vaste taak om een bewoner in rol-
stoel naar de kerk te brengen. En hij is 
bezoekvrijwilliger.
“Wanneer ik eigen keuzes maak, staat 
mijn begeleider naast me. Ook wan-
neer ik keuzes maak, die mijn ouders 
misschien niet zo hadden bedacht 
voor me. Zo ben ik rijlessen gaan 
volgen voor een brommobiel. Mijn 
ouders moesten erg aan het idee wen-
nen. Mijn begeleider zal nooit tussen 
mij en mijn ouders in gaan staan. Zij 
zorgt er juist voor dat we in gesprek 
blijven.” Jeanet: “Ik vind het mooi dat 
ik bewoners in hun ontwikkeling mag 
begeleiden. Het belangrijkste is dat je 
altijd blijft zorgen voor de samenwer-
king met de ouders. Dan gaat het met 
de bewoner ook goed.”

H

I

“Het is mooi dat ik 

bewoners in hun ontwikkeling 

mag begeleiden”

Jeanet Huiskamp

"Ik heb geleerd dat het 

belangrijk is om iets te 

betekenen voor een ander"

Gert-Jan Bulsink
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Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:
Elize Molenaar  
uit Capelle aan den IJssel (7 jaar)Lorayne Crum  

uit Veenendaal (9 jaar)
Rhodé Hak  
uit Stolwijk (6 jaar)

32

Beste jongens en meisjes en iedereen die dit leest! 

Wat knap dat ik zoveel goede oplossingen gekregen heb! De vakantie is nu  
alweer voorbij. Hopelijk heeft iedereen het fijn gehad. Vertel er maar eens wat  
over in een gezellige brief! En wie stuurt deze keer de mooiste zonnebloem mee…? 
Doe je best! Stuur hem naar: Peulenlaan 93, 3371 XH Hardinxveld-Giessendam. 
Vergeet je niet je naam, adres en leeftijd erop te schrijven? Ik hoop dat ik vóór  
D.V. 1 november a.s. weer veel brieven én zonnebloemen op de mat krijg.

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

Nicolaas Ludwig weet zeker dat het 
briefje tóch gezien is. Door de Heere 
Jezus. Op het briefje stond: “Lieve 
Heiland, al zou ook niemand U achten 
en liefhebben, ik wil het toch doen. Ik 
wil U dienen tot in de dood.”

Ruwe soldaten dringen enkele maan-
den later het kasteel binnen. Ze zijn 
van plan om het kasteel te plunderen 
en alles mee te roven. Ze gooien de 
deur van één van de kamers open. Het 
is de kamer van Nicolaas. De solda-
ten blijven staan; het ongeduld en de 
verbazing op hun wrede gezichten. 
Een jongetje ligt op zijn kleine knietjes 
gebogen voor het bed. Hij heeft niet 
eens naar hen opgekeken, en weg-
vluchten deed hij al helemaal niet. Het 
is net alsof de lawaaiige soldaten niet 
voor hem bestaan. Nicolaas Ludwig 
is namelijk ‘in gesprek met de Heere 
Jezus’. Zo noemt hij dat. Al is hij dan 
nog maar zes jaar, zo noemt hij heel 
eerbiedig het gebed tot de Heere.

De soldaten staan nog steeds roer-
loos; wat moeten ze doen? Wie zou 
het lef hebben om deze eerbiedige 
kleine jongen te storen? Ze horen hoe 
innig hij aan de Heere Jezus vraagt of 

Hij hem wil bewaren, of Hij 
voor moeder wil zorgen 
en voor de broertjes en 
zusjes. En voor grootmoe-
der. Dan bidt hij ten slotte 
ook voor de ruwe ruiters 
in de deuropening. Amen. 
Nicolaas komt overeind, 
gaat staan en kijkt de woes-
telingen ernstig aan. Heel 
ernstig begint hij tot hen te 
spreken; het lijkt eigenlijk wel preken. 
De ruwe ruiters gaan weg zonder te 
roven. Zonder te plunderen.

De grootmoeder en tante van 
Nicolaas hebben hem van jongs af aan 
voorgehouden hoe goed het is om de 
Heere te zoeken en te dienen. En de 
kleine Nicolaas mag de Heere Jezus in 
zijn jonge leven weleens, met een hart 
vol liefde, zijn Vriend noemen.

Soms denkt Nicolaas nog aan zijn 
briefje; ook als hij ouder wordt. Als 
hij negentien jaar is - in 1719 -  moet 
hij op reis. Naar Holland. Hij moet 
naar Holland om daar zijn studie af te 
maken. Op weg naar Holland komt 
hij door de Duitse stad Düsseldorf. En 
daar ziet hij een museum, waar hij wel 

in wil gaan kijken. Een museum met 
beeldende kunst.
Hij stapt het gebouw binnen en begint 
de schilderijen te bekijken. Ze zijn erg 
mooi geschilderd, maar bij één schilde-
rij blijft Nicolaas staan. Zijn ogen blijven 
gericht op de doornenkroon van de 
Heere Jezus. Nicolaas blijft maar kijken 
en eindelijk ziet hij wat onder het schil-
derij geschreven staat: “Dit deed Ik voor 
u. Wat doet u voor Mij?”
Nicolaas zakt op de grond en buigt 
zich voorover in gebed. “Heere Jezus, 
ik wil alles voor U doen”, bidt hij. En in 
zijn hart is een diep verlangen om dit 
gebed echt waar te mogen maken. 
Alles voor de Heere Jezus te mogen 
doen, uit genade, uit dankbaarheid, 
omdat zijn Vriend alles voor hém heeft 
gedaan.

Zes jaar is hij en hij staat voor een venster van 
een kasteel in Duitsland. In zijn hand is een klein 
briefje. Het venster is open. Hij kijkt nog een keer 
naar het briefje, buigt zich naar voren en gooit 
het uit het raam. De wind pakt het en voert het 
mee. Tussen de struiken, een heel eind verderop, 
blijft het hangen. Niemand heeft het gezien. 

Wat doet u voor Mij?
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Tekst en foto's: Mathilde van Roekel en privé

Het Gildeleren: 
terugblikken en vooruitkijken 

Tijdens het Gildeleren kunnen stu-
denten van het Hoornbeeck College 
drie dagdelen lessen volgen in het 
leslokaal van Kroonheim te Uddel. 
De overige dagen lopen ze er stage. 
En dat een heel schooljaar lang. 
Willemijn Kloosterman (19) volgde 
dit traject. “Ik zag dit echt als een 
unieke kans om inzicht te krijgen in 
de gehandicaptenzorg. Ik had lang 
de tijd om een band op te bouwen 
met zorgvragers en samen succes-
ervaringen op te doen. En in de klas 
loopt iedereen stage binnen dezelfde instelling. Zo kun je veel met elkaar 

samenwerken; dat is fijn.” Willemijn 
heeft besloten om te gaan werken 
op Muiderheim in Genemuien. “Daar 
hoop ik er voor de bewoners te zijn 
en ze te voorzien in hun behoef-
ten, zodat zij zich verder kunnen 
ontwikkelen.”

Gilde-ervaring
Het Gildeleren zorgt ervoor dat 
de afstand van studenten naar de 
intensieve zorg wordt verkleind. 
De studenten worden een jaar lang 
ondergedompeld in de praktijk van 
de intensieve zorg; dat is een unieke 
leerervaring. Gerrald: “Ik ben ervan 

overtuigd dat de leerwinst binnen 
het Gildeleren voor deze studen-
ten groter is dan wanneer ze hun 
opleiding op school gevolgd zouden 
hebben.”

Bijzonder
Ook Leanne Beens (19) deed mee 
aan het Gildeleren. “Mijn zus woont 
nu zeventien jaar op Kroonheim. 
En met al die bezoekjes die ik haar 
bracht, is mijn enthousiasme alleen 
maar groter geworden voor het wer-
ken in de gehandicaptenzorg. Wat ik 
heel bijzonder vind om te zien, is dat 
de bewoners kunnen genieten van 
kleine dingen. De liefde die ik voor 

Een mooi, maar ook een zwaar jaar. Zo ervaart Gerrald 
Bronkhorst, docent en studieloopbaanbegeleider van het 
Hoornbeeck College, het eerste jaar Gildeleren. “Het was een 
intensief project en ik wilde heel graag dat dit een succes zou 
worden. Samen met leidinggevenden, collega’s, werkbegeleiders 
en de studenten hebben we echt iets neergezet.” 

“De leerwinst 
is groter door 
het Gildeleren”

Gerrald Bronkhorst

Willemijn Kloosterman
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D
HET GILDELEREN

deze mensen heb, heb ik echt niet uit 
mezelf. Ik ervaar dat God mij kracht, 
liefde en geduld moet geven, anders 
zou ik dit werk niet kunnen doen.” 
Leanne blijft werken op Kroonheim als 
woonbegeleider en eerstverantwoor-
delijk begeleider (evb’er).

Een tweede groep
Lydia Rebel, activiteitenbegeleider 
en stagebegeleider op Kroonheim, 
is ook enthousiast. “Het was even 

wennen dat er ineens zoveel studen-
ten rondliepen over het terrein. Maar 
ze waren erg gemotiveerd. Ondanks 
dat er soms nog onduidelijkheden 
waren, aangezien dit het eerste 
jaar was. Een stagiair op mijn groep 
heeft voor het eerst een groepsuitje 
georganiseerd. De bewoners heb-
ben ervan genoten! Ik ben echt 
trots op iedereen die zijn Gildeleren 
op Kroonheim succesvol heeft 
afgerond.”

Diploma
De studenten hebben op dinsdag 
9 juli jongstleden hun diploma in 
ontvangst mogen nemen. Na de 
zomervakantie is de tweede groep 
begonnen, wat betekent dat dit een 
geïmplementeerd opleidingstraject 
geworden is binnen Adullam. Gerrald: 
“We hebben veel geleerd van het 
eerste jaar en we gaan die ervaringen 
meenemen in de nieuwe groep. Ik heb 
er vertrouwen in!”

 “De liefde die ik voor deze mensen 
heb, heb ik niet uit mezelf”

Leanne Beens

Diploma-uitreiking op het Hoornbeeckcollege in Apeldoorn
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Tekst: Anne Rebel-Lodder

Prins: “Mijn eerste bezoek aan 
een voorziening zal me altijd 
bijblijven. Ik weet nog dat ik zat 
te wachten bij Veldheim, en wat 
me raakte was dat er met gevoel, 
vanuit het hart, een psalm gezon-
gen werd bij de dagopening. Ik 
dacht: ‘Ja, hier voel ik me thuis. 
Hier wil ik zijn.’ Inderdaad weer 
bij een zorgorganisatie. Het is 

mooi om je in te zetten voor je 
beperkte naaste. Natuurlijk heeft 
mijn affiniteit met de zorg ook te 
maken met het feit dat ik een één 
jaar jongere broer heb, die ver-
standelijk beperkt is geworden. 
Wij trokken vroeger intensief met 
elkaar op. En nóg, wanneer we bij 
elkaar zijn”, glimlacht hij.  

Als lid binnen een 

ondernemersfamilie lag het 

voor de hand dat Bram 

Prins (57) ondernemer zou 

worden. Zo ging het niet 

helemaal. Na het behalen van 

zijn diploma Accountancy 

wordt hij manager 

Dienstencentrum bij de 

landelijke zorgorganisatie 

Philadelphia. Hij heeft er een 

fijne baan, hoewel hij zich in 

het protestants-christelijke 

milieu nooit helemaal als 

de spreekwoordelijke ‘vis 

in het water’ voelt. Op een 

advertentie voor algemeen 

directeur bij Adullam wordt 

hij in 2007 aangenomen. 

Als - inmiddels - Raad van 

Bestuur vertelt Prins wat hij 

zo mooi vindt aan werken 

bij Adullam, waar hij met 

de organisatie naartoe wil 

én doet hij een dringende 

oproep om te solliciteren.

Bram Prins met de deelnemers van Wilgenheim in winkel Diversiteit

Bram Prins: “Bij Adullam  voel ik me thuis”
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Verbondenheid ervaren
“Kenmerkend voor Adullam is, dat we 
vanuit Gods Woord zorg en onder-
steuning bieden aan de naaste bij 
het zoveel mogelijk laten ervaren van 
het gewone, dagelijkse leven. Zorg 
bieden vanuit Gods Woord vertaalt 
zich bijvoorbeeld in het samen psal-
men zingen met bewoners. Ik vind 
het altijd een heel mooi moment. Of 

het uit de Bijbel lezen. 
Wanneer een gesprek 
tussen begeleiders en 
zorgvragers ontstaat, 
proef je soms doorle-
ving. Dat schept verbon-
denheid. We spreken 
dezelfde taal en dan val-
len verschillen weg. Voor 
God zijn we allemaal 
zondaren die genade 
nodig hebben. Of je nu 
veel talenten hebt of 
zeer beperkt bent.

Het gaat bij de zorg van-
uit Gods Woord natuur-
lijk niet alleen om het 
Bijbels onderwijs. Onze 
medewerkers getuigen 
met hun houding van 
bewogenheid met de 
naaste. En een ernstig 
besef om het Woord van 
God aan het hart van 
deze mensen te leggen. 
Het raakt mij als ik een 
begeleider met ontzet-
tend veel geduld een 
Bijbelvertelling zie doen.”

Stip op de horizon
“Onze toekomstvisie is de komende 
jaren de samenleving een grotere 
rol te laten spelen bij het organise-
ren van passende hulp. Dat vraagt 
investeringen in identiteit, optimale 
zorg en aantrekkelijk werkgever-
schap. Dat zijn de pijlers van onze 
kwaliteitsorganisatie.”

Optimale zorg
“Op het gebied van optimale zorg 
bieden we zoveel mogelijk passende 
zorg aan vanuit het ASBM-model. Het 
kennen van de zorgvragers en hun 
behoeften staat hierbij voorop, zowel 
bij wonen, werken als in de vrije tijd. 
Van daaruit kan ook gekeken worden 
naar een betekenisvolle dagbeste-
ding, passend bij iemands interesses 
en capaciteiten. Met het aanbod van 
diverse werkzaamheden voor allerlei 
niveaus op de verschillende locaties 
kan dit ook.

Wat ik persoonlijk een heel mooi 
voorbeeld vind, is dat Veldheim-
deelnemers in Ede glas inzamelen 
voor senioren. Onze deelnemers doen 
nuttig werk en ze ontvangen waarde-
ring van de buurtbewoners. Zo ont-
staan door heel Adullam heen mooie 
projecten met veel wederkerigheid.
De tendens is, dat mensen met een 
beperking naar de zijlijn van de 
samenleving dreigen te verschuiven. 
Daarin hebben wij allemaal een taak. 
We kunnen laten zien hoe waardevol 

H"Het is mooi 

om je in te 

zetten voor je 

beperkte naaste”

Bram Prins 

Bestuurder aan het woord

Bram Prins: “Bij Adullam  voel ik me thuis”
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E

ook deze mensen met een beperking 
zijn. Laat maar zien welke mogelijkhe-
den zij in huis hebben.”

Identiteit
“Grotere betrokkenheid op en van-
uit de samenleving vraagt om meer 
toerusting, zowel voor begeleiders 
als voor deelnemers. Zorgvragers 
die elders aan het werk gaan, heb-
ben toerusting nodig in hun contact 
met andersdenkenden, zodat ze zich 
ook buiten de beschermde omgeving 
van Adullam veilig voelen. Er ontstaat 
vanuit onze organisatie meer vraag 
naar handvatten om invulling te kun-
nen geven aan de identiteit. Hiervoor 
hebben we het introductieprogramma 
opnieuw ontwikkeld.
In onze verdere ontwikkeling is fond-
senwerving van belang. Het geld dat 
ons vanuit onze achterban is geschon-
ken, is geïnvesteerd in mooie huisves-
ting met eigen woon- en leefruimten 
voor onze zorgvragers. Maar we 
hebben ook gelden nodig om onze 
identiteit in stand te houden. De over-
heid stelt daarvoor geen middelen ter 
beschikking.” 

Aantrekkelijk werkgeverschap
Adullam wil een aantrekkelijk werk-
gever zijn en blijven. “De kern van 
het ASBM-model geldt ook voor ons 

personeel. Het gaat om het ken-
nen van onze medewerkers. Zoveel 
mogelijk proberen we werk te zoe-
ken dat aansluit bij iemands behoef-
ten en talenten. We investeren in 
onze professionele organisatie met 
mogelijkheden tot opleidingen en 
groei. Adullam besteedt de helft 
meer aan opleidingen dan wat de 
cao verplicht.”

Dringende oproep om te solliciteren
“Werken bij Adullam betekent ook: 

naar vermogen, vanuit Gods Woord, 
te onderwijzen, te doen en te helpen 
onderwijzen; een mooie en verant-
woordelijke taak. Adullam zoekt hier-
voor medewerkers die de grondslag 
van harte onderschrijven. Er zijn nu 

behoorlijk wat langer openstaande 
vacatures, met name in de inten-
sieve (gedrags)zorg. Dit werk wordt 
nu gedaan door uitzendkrachten, die 
goed zijn in hun werk, maar de identi-
teit vaak niet delen. Je begrijpt: dat is 

niet wenselijk en echt zorgelijk. Graag 
wil ik mannen en vrouwen in de ach-
terban vragen om na te denken over 
de vraag of ze van betekenis zouden 
kunnen zijn op zo’n groep. Wij wach-
ten op je!”

"Er zijn gelden 

nodig om onze 

identiteit in stand 

te houden”

D"Dringend 

behoefte aan 

medewerkers”

Stroopwafelkruimels inpakken met Hennie Doorn

Bestuurder aan het woord
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Steun
   Adullam

Recent behandelden we in de kerk zondag 50 
van de Catechismus. Het gaat daarin over de 
bede “Geef ons heden ons dagelijks brood.” 
Wat mij vooral trof, was de bespreking over de 
afhankelijkheid van de Heere. Noch onze arbeid, 
noch onze zorg is iets, zonder de zegen van God. 
Alleen in dat besef zouden we ons werk moeten 
doen voor de mensen met een beperking. 

Het dagelijkse werk voor de bewoners, deelnemers 
en logés wacht op Zijn zegen. Het werk dat gedaan 
wordt door alle actievrijwilligers wacht op Zijn 
zegen. Als we die zegen moeten missen, dan is het 
tevergeefs. Geloven we het, dat het om die zegen 
gaat? Mochten we zo, in die afhankelijkheid, ons 
werk nog maar doen. Natuurlijk blijven we dan ons 
best doen, maar dan weten we ook te bidden om 
Zijn zegen. 

Ik moest terugdenken aan deze predicatie toen 
ik hoorde van de verkoopdag in Alblasserdam. 
Zestig kramen waren vrijdags al klaargezet. Maar 
op zaterdagmorgen vroeg was door de harde 
wind een boom omgewaaid, waarbij enkele kra-
men beschadigd waren geraakt. Besloten werd om 
de kramen weg te halen en de verkoping vanuit 
de tent op het kerkplein te houden. Eén van de 
comitéleden schrijft: “Met verwondering heb-
ben we aan het eind van de dag mogen consta-
teren dat we toch nog een prachtig bedrag als 

opbrengst hadden. Ongeveer 
€ 25.000.” Wat God geeft, is 
genoeg. 

Jan van Velthuizen

communicatie en 

fondsenwerving

Gods zegen

454 doppen, of meer…?
Herman Stegeman maakt samen met zijn moeder 
een schatting van hoeveel doppen in de mand zitten. 
Hij dacht 454 doppen, maar helaas voor hem waren 
het er meer. Herman was samen met zijn moeder 
aanwezig bij de autopuzzelrit van comité Doornspijk, 
afgelopen Tweede Pinksterdag. Bijna 70 auto’s reden 
in de mooie omgeving van Doornspijk. De totale 
opbrengst was ruim € 1.300!

Bewoner wil fietsen!

Voor een bewoner op de Havenkade (Maasheim) zijn we op 
zoek naar een tweedehands elektrische fiets, die nog in goede 
staat is. Hij zou het enorm fijn vinden als hij daar een eigen 
fiets heeft, zodat hij er af en toe lekker op uit kan in de mooie 
omgeving van de Hoekse Waard. Heeft u een fiets in de aan-
bieding of weet u iemand? Neem dan contact op per e-mail 
naar havenkademaasheim@adullamzorg.nl of telefonisch,  
T 088 238 61 06. 
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Steun Adullam

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

D.V. ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Comité Maartensdijk; 
nazomermarkt; van 10.00 tot 15.00 
uur; bij het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42, Maartensdijk. 
Ook zal er op deze dag een 
fietstocht gehouden worden. 
Het vertrekpunt is de Adullam 
Molenwinkel aan de Westbroekse 
Molenweg 28, Westbroek. Voor 
fietsenhuur of meer informatie kijkt 
u de website www.adullamzorg.nl/
comitemaartensdijk of per mail via 
fietstochtmaartensdijk@gmail.com. 

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  
(i.p.v. 21 september) 
Comité Werkendam; jaarlijkse 

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

D.V. ZATERDAG 28 SEPTEMBER  
Vrouwenvereniging Dorkas; 
verkoping; van 10.00 tot 14.00 uur; 
kerkgebouw OGGiN, Burg. Van der 
Havestraat 68, Oosterland. 

D.V. ZATERDAG 5 OKTOBER 
Comité Bergambacht; jaarlijkse 
verkoping; van 10.00 tot 14.00 uur; 
verenigingsgebouw De Schakel, 
Schoolstraat 24, Bergambacht.

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. WOENSDAG 23 OKTOBER 
Kinderboerderij Samenzó; Open dag; 
van 10.00 tot 16.00 uur; Admiraal W.G. 
van Nesstraat 8, Staphorst. 

D.V. DONDERDAG 24 OKTOBER
Comité Uddel; herfstfair; van  
10.00 tot 15.00 uur; tijdelijke locatie 
i.v.m. nieuwbouw Kroonheim: op  
het parkeerterrein en in het 
Schaapsschot van de GGiN  
'De Beek-Uddel’, Paleisweg 214, 
Ermelo (nabij Kroonheim). 

D.V. ZATERDAG 2 NOVEMBER
Comité Vriezenveen; 
psalmzangavond; van 19.30 tot 
ongeveer 21.30 uur; kerkgebouw 
Beth-El, Almeloseweg 41, 
Vriezenveen.

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

Vrouwenvereniging Rebecca; 
verkoping; van 10.00 tot 13.30 uur; 
Pieter Zandt scholengemeenschap, 
Grafhorsterweg 53, IJsselmuiden.
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Warme gezelligheid in Garderen

Met dankbaarheid mogen we terug zien op een gezellige en goede 
verkoping ten behoeve van Adullam, zaterdag 27 juli jl. Na een week 

met zeer hoge temperaturen kon de verkoping toch doorgaan, ook al was 
het in de loop van de dag behoorlijk warm. Van de koffiekamer De Rank 
werd goed gebruik gemaakt van de airco om even af te kunnen koelen en 
ondertussen de presentatie van Adullam te bekijken. De EHBO’ers waren 
alert en deelden, waar nodig, extra water uit. 

We willen alle verkopers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Het 
enthousiasme was weer groot. We zijn elk jaar weer heel blij met alle hulp die 
geboden wordt door jong en oud. De opbrengst van deze dag is +/- €8500,-. 
We wensen dat de Heere het werk van  Adullam wil zegenen tot Zijn eer.

Comité Garderen



Giftenverantwoording eerste halfjaar 2019 Gerealiseerd project

JAARDOEL

€ 86.400

JAARDOEL

€ 45.000

1E HALF JAAR 2019 

€ 172.000
1E HALF JAAR 2019 

€ 38.727

1E HALF JAAR 2019 

€ 45.380

1E HALF JAAR 2018 

€ 93.810
1E HALF JAAR 2018 

€ 34.589

1E HALF JAAR 2018 

€ 29.994

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.

In het tweede kwartaal ontving Adullam een nalatenschap van € 170.000 van CS.

1E HALF JAAR 2018

€  581.164

JAARDOEL 2019

€  1.217.700
1E HALF JAAR 2019 

€  745.976

JAARDOEL

€ 321.000
1E HALF JAAR 2019 

€ 179.380
1E HALF JAAR 2018 

€ 172.572

Giften van 
particulieren

JAARDOEL

€ 170.100
1E HALF JAAR 2019 

€ 100.506
1E HALF JAAR 2018 

€ 56.236

Giften van 
kerken

JAARDOEL

€ 595.200
1E HALF JAAR 2019 

€ 211.983
1E HALF JAAR 2018 

€ 193.963

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Onmisbare steun
De steun vanuit kerken is onmisbaar voor 
Adullam. Kerkenraadsleden zijn actief 
betrokken bij het houden van week- of 
maandopeningen en komen op huisbe-
zoek. Kerken houden ook collectes voor 
Adullam. Dit geld wordt onder andere 
besteed aan de cursus Bijbels onderwijs 
voor onze medewerkers.

Als een zorgvrager uit huis geplaatst is, zijn 
de begeleiders bij Adullam het ‘verlengstuk’ 
van de ouders, die de doopbelofte hebben 
afgelegd, namelijk: “(…) of gij niet belooft 
en voor u neemt, dit kind, (…) in de voor-
zeide leer naar uw vermogen te onderwij-
zen, te doen en te helpen onderwijzen”. 
Daar komt bij dat het geven van Bijbels 
onderwijs aan bewoners, deelnemers en 
logés met een verstandelijke beperking 
echt maatwerk is. Het is van belang oog te 
hebben voor elke individuele zorgvrager, 
ook binnen een groep.

Begeleiders zoeken naar een antwoord 
op de vraag: ‘Hoe sluit ik het beste aan bij 
het niveau van deze zorgvrager?’ Adullam 
heeft hiervoor verschillende richtlijnen 
en praktische handvatten beschikbaar. 
Tijdens de cursus Bijbels onderwijs worden 
deze  met de begeleiders gedeeld, zodat 
iedere begeleider zich toegerust voelt om 
de Bijbelse boodschap - zover mogelijk 
aangepast naar het niveau van de zorgvra-
ger - over te dragen. Met daarbij het besef 
dat de begeleider dit tot aan het oor kan 
brengen, maar dat we in alles afhankelijk 
zijn van het werk van de Heilige Geest, Die 
alleen het Woord in de harten van onze 
zorgvragers kan brengen. Ook daar, waar 
wij denken dat wij de zorgvrager niet kun-
nen bereiken. Met het gebed of de Heere 
deze middelen zou willen zegenen.
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Meer weten over Adullam?
Kijk op adullamzorg.nl of mail naar info@adullamzorg.nl.
Actuele vacatures vindt u op werkenbijadullam.nl.

Waardenvolle 

zorg

Ik vind het belangrijk 

dat  mensen zich thuis 

voelen bij Adullam!
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WONEN, SLAPEN, INLOOPKASTEN EN 
SCHUIFWANDEN, STOFFERING, VERF, 

RAAMBEKLEDING, VERLICHTING, 
WOONACCESSOIRES, BED EN BADLINNEN, 

BABYKLEDING EN ACCESSOIRES EN EEN 
TIENERAFDELING!

Bouwstraat 29, 7462 AX Rijssen
Tel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl



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!

Muiderheim
1 Arjen van den Brink  

als coördinator huisvesting
2 Rianne Middelkoop als junior HR-adviseur i.o. 

Muiderheim
3 Willemijn Kloosterman  

als medewerker woonbegeleiding 
4 Berdien Steenstra  

als (waarnemend) woonbegeleider 
5 Willemijn Beens als medewerker 

woonbegeleiding
6 Ria Boer-Palland als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding

Kroonheim
7 Anneke van der Weijden als leerling VP
8 Janske Verdoes als oproepkracht 

medewerker activiteitenbegeleiding 

9 Leanne Beens als woonbegeleider 
10 Marijke Berkhof als woonbegeleider 
11 Gerlinda Wagtho als activiteitenbegeleider 
12 Christine van der Hoek als woonbegeleider

Maasheim
13 Dickie Kruidenier-van der Slik als 

huishoudelijk medewerker 
14 Maaike Huisman als oproep zorgassisstent 
15 Héléna Ploegman-Vermaas  

als huishoudelijk medewerker
16 Annemieke Griffioen  

als medewerker woonbegeleiding 
17 Andrea van Leenen als zorgassistent
18 Annemieke Kooij als medewerker 

activiteitenbegeleiding 
19 Laurens Vermeulen als medewerker 

woonbegeleiding i.o. 

Beekheim
20 Willianne Mijnders als zorgassistent / 

huishoudelijk medewerker 
 

Wilgenheim
21 Marianne Verduijn als leerling SAW 

Wonen Staphorst
22 Elske van der Weerd  

als medewerker woonbegeleiding

De Klimboom (Rehobothschool)
23  Jacqueline Glas-van Kralingen  

als zorgondersteuner
24  Dianne Bouwheer als leerling SAW 
25  Adri van Vliet als zorgondersteuner 

Tekst: afdeling Personeelszaken Personeelsregister

Nieuwe 
medewerkers
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Regelmatig zijn wij nog 
op zoek naar nieuwe 

collega’s. Ben jij op zoek 
naar een baan in de 
gehandicaptenzorg? 
Lees dan meer over 

ervaringen van 
medewerkers en houd de 
vacatures in de gaten op  

werkenbijadullam.nl

Ook werken bij 
Adullam?
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Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

24 mei 2019: Willianne 
van der Kamp 
(Schoonsterheim/
Lindenheim) en 
Arjan Dekker

7 juni 2019: Jobke 
Siebert (Muiderheim) 
en Siebren Groothuis

17 mei 2019: Colinda 
van Laar (Kroonheim) 
en Eduard Maassen

17 mei 2019: Karen Heijboer 
(Kroonheim) en John van Lagen

 Wij zijn getrouwd!

12½ jaar werkzaam bij Adullam

Vrijwilligers in het zonnetje!
Op de Kroonhoeve is 
vrijwilliger Martin (met 
pet) lekker buiten aan 
de slag gegaan met Wim 
Henk (links) en Sander. 
Zij weten wat hard wer-
ken is. Bedankt, Martin!  

Op De Horstenaar komt 
Trijntje om de week 
eieren inpakken met 
een paar dames van 
de Klaproos. Deze 
keer met Karen. Een 
bedankje waard!

Machteld van het Goor-Docter, 
oproepkracht medewerker 

activiteitenbegeleiding 
De Klimop 

Carolien Heijkamp, 
medewerker 
activiteitenbegeleiding 
Horstheim

Arjan Heldoorn, medewerker 
activiteitenbegeleiding Horstheim

Annemiek Wouters-van 
den Berg, medewerker 
activiteitenbegeleiding 
Horstheim

Dick den Besten, 
activiteitenbegeleider Horstheim

Grietje Kisteman-
Hulst, huishoudelijk 

medewerker Horstheim
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Druivenstein
jubilaris
Met zus en zwager en natuurlijk de 
mannen van de Zwaluw heeft Gert 
Dooijeweerd zijn 25-jarig jubileum 
gevierd. Er werd een spel gedaan aan 
de hand van foto’s uit de oude doos 
en natuurlijk kreeg Gert ook cadeaus!

Even buurten

Trotse bakker! 

Zintuigen prikkelen

Zorgen voor…

Ingrid maakt graag een kwark-
taart! Wel voor de bakkerij van 
Veldheim, maar zij 
maakt hem 
op haar eigen, 
rustige plekje.

Enkele deelnemers van het 
Veldheim-DAC komen in het 
Beleefhuis pudding maken. 
De deelnemers van het 
Beleefhuis kijken hoe dat 
gedaan wordt, ze ruiken de 
pudding en uitein-
delijk mogen 
zij proeven. 
Mmm… 
dat 
smaakt!

Teunianne (Kroonheim) helpt 
graag bij huishoudelijke 
taken. Op deze foto draait zij 
de soepballetjes! 

Tijdens warme dagen weet 
Christiaan dat óók de buiten-
planten bij Polderheim graag 
een slokje water lusten!
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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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Op D.V. 22, 23 en 24 oktober a.s. vinden weer de Familiedagen plaats 
in Gorinchem. Vanuit locatie Wilgenheim hoopt men daar Adullam te 
vertegenwoordigen. Een leuk uitje voor jong en oud! Komt u bij ons langs?

Familiedagen Gorinchem

Zet het alvast in uw agenda: 
D.V. zaterdag 21 september a.s. 
hopen we weer een contactdag te 
organiseren. Dit keer in Doornspijk. 
Jong en oud, iedereen is van harte 
welkom! Zien we u daar?

Contactdag 2019!

Een 
waardenvol 
2018

In juli jl. is het Jaarbeeld 
over 2018 verschenen. 
Nieuwsgierig? Bekijk 
het Jaarbeeld 2018 op 
adullamzorg.nl/
jaarbeeld.

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
dhr. C.H. Achterberg RA
dhr. 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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N I E U W E  L E E S B O E K E N

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N 

U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Segeersstraat 30
4331 JP Middelburg

Tel. (030) 637 34 34
E-mail: boeken@hertog.nl  

bestellen: www.hertog.nl
info: www.uitgeverijdenhertog.nl

Tel. (0118) 61 24 86
E-mail: Middelburg@hertog.nl

RIJK ARENDS
Overboord
Het project op school 
gaat over Samuels reis 
naar Nederland. Daardoor 
denkt Samuel steeds aan 
die ene afschuwelijke 
nacht…
gebonden | 33129742
125 blz. |  9,90

INA VAN DER BEEK
Mees en Tijn, een 
spannende nacht
’s Avonds gaan Mees en 
Tijn stiekem terug naar de 
nieuw geopende winkel 
om nog één ijsje te halen. 
Maar dan gaat de winkel 
dicht.
gebonden | 33129759
77 blz. |  9,50

SIMONE FOEKENS
Iza redt een veulen
Boer Stam heeft veulen 
gekocht en Iza is er gelijk 
dol op. Maar dan wordt 
Nero ziek. Wat is er aan 
de hand en kunnen ze 
Nero helpen?
gebonden | 33129803
69 blz. |  8,90

SIMONE FOEKENS
Battje en de lokfiets
Sam en Evi proberen een 
fietsendief op te sporen. 
Als ze in grote problemen 
komen, is gelukkig 
politiepup Battje er nog!
gebonden | 33129766
80 blz. | actieprijs  6,50
na 31-12-2019 9,50

B. HOOGHWERFF
Tarwe voor de 
schuur
Tien aansprekende 
verhalen uit het 
leven van Gods 
kinderen.
gebonden | 33130045
ca. 70 blz. |  12,50
verschijnt oktober 
2019

BRAM KASSE
De dikste opa van de 
wereld (9)
Opa vindt juffrouw Jansen 
eng en vies. Toch klimt hij 
met zijn dikke buik op de 
ezel. Had opa dat maar 
niet gedaan …
gebonden | 33129728
114 blz. |  8,90

HENK KOESVELD
Brandende burchten
Victors broer Audric sluit 
zich aan bij de opstand 
tegen koning Lodewijk. 
Hoever gaat hij als hij 
ontdekt dat Victor aan 
de kant van de vijand 
staat?
gebonden | 33129940
266 blz. |  15,90

HANS MIJNDERS
Dieven op vakantie
Als Olivia en Benjamin 
horen dat er in de buurt 
van hun vakantiepark 
steeds gestolen wordt, 
heeft Benjamin een idee. 
Krijgt hij Olivia mee? 
gebonden | 33129834
105 blz. |  9,90

HANS MIJNDERS
Op z’n kop
David is populair en hij 
heeft een fantastische 
vriendin: Claudia. Dan 
zet plotseling een 
scooterongeluk zijn leven 
op z’n kop. Het wordt 
nooit meer zoals vroeger.
gebonden | 33129520
126 blz. |  10,50

TEUNIE SUIJKER
Jacht op de dieren-
smokkelaars (3)
Nicky krijgt bericht uit 
Nederland dat er op 
Schiphol gesmokkelde 
dieren zijn ontdekt. 
Zouden die dieren bij hen 
uit de jungle komen?
gebonden | 33129995
116 blz. |  9,90

HERMAN WILBRINK
Vuurvechter (3)
Als er in een loods een 
grote brand uitbreekt, 
moet Sander met zijn 
collega naar binnen om 
iemand te redden. 
Maar dan stort er een 
muur in.
gebonden | 33129933
132 blz. |  10,90

THEA ZOETEMAN-
MEULSTEE
Doe maar gewoon
Louise moet twee weken 
bij Jacomijn logeren. Ze 
hebben daar allebei totaal 
geen zin in. 
Maar dan komt Louise na 
een buitenrit niet terug.
gebonden | 33129957
262 blz. |  15,90

LAURA ZWOFERINK
Jozef
Kartonboekje met een 
bijbels verhaal voor de 
allerkleinsten, vanaf 
anderhalf jaar. 
Met mooie tekeningen 
van Jaap Kramer voor veel 
kijkplezier.
karton | 33129780
16 blz. |  5,50

LAURA ZWOFERINK
De blinde Bartimeüs
Kartonboekje met een 
bijbels verhaal voor de 
allerkleinsten, vanaf 
anderhalf jaar. 
Met mooie tekeningen 
van Jaap Kramer voor 
veel kijkplezier.
karton | 33129773
16 blz. |  5,50

LIANNE BIEMOND
Wereld in een koffer
Als de vader van de 
Afghaanse Naderah 
midden in de nacht het 
land uit moet vluchten, 
komt het gevaar voor 
haar dichtbij.
gebonden | 33129810
126 blz. |  10,50 


