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Inhoud Voorwoord

Marith hoopt volgend 
jaar op Kroonheim 
te gaan wonen. Daar 
ging voor de ouders 
veel aan vooraf: een 
zoektocht, een worste-
ling, een strijd tussen 
gevoel en verstand. 
Herkenbaar voor veel 
ouders die hun kind bij 
een voorziening van 
Adullam plaatsten. In 
het leven groeien we 
ook naar dingen toe, 
zoals naar school, naar 
een baan, naar het 
huwelijk... Misschien 
ben je nog jong, maar 
groeien we ook toe 
naar het einde van ons 
leven? Kennen we de 
Heere Jezus als Borg 
voor onze schuld?
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Eeuwen geleden baden de Joodse ballingen in Babel 
tot God om Zijn heilvolle komst. Weggevoerd om 

reden van hun vele zonden, konden zij nochtans de God 
van Abraham niet vergeten. Maar zij hadden niet geluis-
terd naar de profeten, die hen vermaand hadden te bre-
ken met hun afgoderij en overtreding. Tot een oordeel 
was Nebukadnézar, de koning van Babel, gekomen. Hij 
had Jeruzalem verwoest en vele inwoners gedood. Hij 
had de tempel verbrand. De bovenlaag van de bevol-
king had hij gedeporteerd naar Babel. God had afgere-
kend met Zijn volk, dat geweigerd had zich te bekeren. 
Nochtans delgde Hij hen niet uit Zijn boek. Hij gaf een 
zucht in het hart van het overblijfsel naar de verkiezing 
van Zijn genade. Die zucht luidt: “Och, dat Gij de heme-
len scheurdet, dat Gij nederkwaamt.”
‘Och!’ Dit woordje luidt een klacht in; een smeekbede tot 
God. Het toont de emotie van degene die bidt. God en de 
hemel zijn voor hem onbereikbaar. Hij beseft zijn onver-
mogen en erkent zijn schuld. De Heere heeft de hemel 
gesloten. De koepel ervan is ondoordringbaar. “Hij sluit 
en niemand opent”, Openb. 3:7b. Zijn verlorenheid wordt 
door hem, die bidt, ingeleefd. Het brengt tot een bede die 
begint met ‘och’. Kent u het ook?

De hemel gescheurd
Degene die bidt, vraagt de Heere om Zijn hulp. Hij 
bidt of God Zich opnieuw openbaart in Zijn macht en 
genade. En of Hij de vijanden van Zijn volk tenietdoet 
en Zijn volk uit louter mededogen verlost. Hij bidt of in 
de duisternis van zijn bestaan het Licht van boven zal 
opgaan. Want het was zeer donker geworden. De tem-
pel was een ruïne geworden, de priester- en offerdienst 
weggevaagd, Jeruzalem een woestenij en het volk was 
weggevoerd. De profeet Jesaja kent de oorzaak. De volle 
maat van de zonde had Gods toorn doen ontbranden. 
Hij had Zijn volk prijsgegeven.

De afrekening scheen definitief. Het volk was gedepor-
teerd naar een vergelegen land. Toch roept het over-
blijfsel van Juda de Heere, de God van het verbond met 
Abraham, aan. Zelf kunnen zij de deur van de hemel niet 
openen. Maar de Heere kan het! Het is Zijn recht dit te 
doen. Hij gedenkt aan Zijn verbond. Hij scheurt de hemel, 
zendt redding en nieuwe hoop. Hij scheurt het zware 
wolkendek. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij 
Hem. Hij hoort het gebed van de nooddruftige, die roept.

Zijn afdaling
Wie om verlossing bidt, is niet voldaan met slechts een 
straaltje licht. Hij is verlegen om de Heere Zelf. Hij wil uit 
Zijn mond vernemen dat Hij verhoort. Dan zingt hij: “Ik 
roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord; ik heb het zelf uit 
Zijnen mond gehoord”, psalm 56:5 berijmd. De gelovigen 
van de oude dag smeekten om de komst van de Messías. 
Op het ultieme dieptepunt van het ellendige volk Gods 
vraagt het om Hem, Die in het paradijs beloofd was.

In de afsnijding van al het onze, de ontdekking aan schuld 
en verlorenheid, wordt toegestemd dat zalig worden van 
onze zijde een onmogelijkheid is. Daar wordt de roep 
om de Messías geboren. Een roep om Hem, Die afdaalde 
van de Vader; Die geboren werd uit de maagd Maria. Bij 
Zijn komst scheurt God de hemel door “een menigte des 
hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere 
zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen”, Luk. 2:13b, 14.

God daalt in de Heere Jezus Christus af. Buiten Hem om 
toornt Hij. In Hem en door het geloof verzoent Hij u. U 
hebt Christus nodig. Ervaart u dit ook? Uw duistere hart 
wil Hij verlichten door Hem, Die het Licht der wereld is. Hij 
schept orde in uw ellendige chaos. Hij doet u opademen 
in Zijn lieflijke licht. Hij ontfermt Zich. Begeert u de komst 
van de Heere? God daalt in deze Zaligmaker af. Och, dat u 
zich verheugt in deze geboren Koning!

Overdenking

Jesaja 64:1a

Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt.

Adventsgebed

Ds. H. Lassche, Rijssen
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Regen tikt tegen de ruiten. In 

de woonkamer van de familie 

Bronkhorst, in Uddel, is het 

gezellig en warm. En stil. Want 

alle zes hun kinderen zijn naar 

school, uit spelen of naar het 

KDC. Ook Marith van elf, over 

wie het vandaag gaat. Komend 

voorjaar hoopt ze te verhuizen 

naar instelling Kroonheim in 

Uddel. Dichtbij, maar toch: uit 

huis. Volgens ouders Mardik en 

Liesbeth Bronkhorst is het tijd, 

al is het nog geen april. Eerlijk 

vertellen ze erover. “Soms denk 

ik: ‘Is het wel nodig? Blijf maar 

fijn bij ons wonen!’ Maar zodra 

ze weer een halfuur thuis is, 

weet ik weer waarom het nodig 

is. Voor haarzelf, voor de andere 

kinderen en voor ons.”

Tekst: Beppie van de Beek-Pellegrom   Foto’s: familie Bronkhorst en Beppie van de Beek-Pellegrom

Over wennen, wachten, op tijd loslaten en uit   huis gaan, vóórdat een crisis dreigt 

"Je moet overal   naartoe groeien"

Ouders Mardik en Liesbeth Bronkhorst praten liefdevol, bezorgd 
en met een glimlach over hun vierde telg. Zorgconsulent Corrie 
Boogaard en locatieleider Vrouwgje Spiker van logeerhuis De 
Lindenhof in Staphorst vullen hen aan. “Marith is een echte verza-
melaar”, vertelt Vrouwgje glimlachend. “Als ze bij ons in het logeer-
huis komt, kijkt ze eerst even de kat uit de boom. Daarna ontspant 
ze en is het alsof ze ‘thuiskomt’.” Twee weekenden en een midweek 

Marith Bronkhorst

4



CRISISSITUATIES

Over wennen, wachten, op tijd loslaten en uit   huis gaan, vóórdat een crisis dreigt 

"Je moet overal   naartoe groeien"
per maand logeert Marith namelijk bij 
‘haar’ logeerhuis in Staphorst. Dat is 
zo gegroeid en steeds meer opge-
bouwd, als opstapje naar de defini-
tieve verhuizing van komend voorjaar. 
Maar ook om het gezin te ontlasten 
en een crisis te voorkomen, want de 
zorg voor Marith is pittig en heeft 
zijn weerslag op de ouders en de 
andere kinderen. “Dat vond ik eerst 
maar moeilijk om toe te geven, hoor”, 
glimlacht Liesbeth. “‘Dat moet ik toch 
kunnen,’ dacht ik dan, ‘wij hebben dit 
meisje gekregen om voor te zorgen; 
ze blijft hier altijd wonen!’ Maar hoe 
ouder Marith werd en hoe groter ons 
gezin werd en hoe ouder de andere 
kinderen werden, hoe moeilijker het 
werd. Daar wil je eerst niet aan; dat wíl 
je niet”, geeft ze eerlijk toe. “Zeker als 

je ziet hoe gek de kinderen met haar 
zijn en haar overal mee helpen en bij 
betrekken. We hebben gelukkig ook 
echt wel een netwerk om ons heen, 
waarop we terug kunnen vallen, maar 
toch moesten we dit besluiten. Voor 
onszelf, voor de kinderen, maar vooral 
ook voor Marith zelf.” Daarom komt 
het er D.V. dit voorjaar van. En daar 
ging veel aan vooraf. Een zoektocht, 
een worsteling soms. Een strijd tussen 
gevoel en verstand. Tussen de zorg 
voor jezelf, de beste zorg voor Marith 
en de aandacht voor de andere kin-
deren. Mardik: “Ik denk dat je daarin 
ook eerlijk moet zijn. De zorg voor 
Marith vergt veel van ons allemaal, al 
doen we het met alle liefde. Maar we 
hebben meer kinderen, die we voor 
ons gevoel niet alles kunnen geven 

wat zíj van ons nodig hebben. En hier 
kunnen we Marith óók niet geven 
wat zij nodig heeft: de rust, de struc-
tuur, een prikkelarme omgeving... 
We doen natuurlijk ons best, maar 
als ze - na een weekend thuis te zijn 
geweest - op maandagmorgen weg-
gaat naar het logeerhuis, zijn we soms 
afgedraaid. En dan moet de werk-
week nog beginnen. Als we het er dan 
samen over hadden, zeiden we wel-
eens: ‘Dit houden we niet vol.’ Ik denk 
dat een verhuizing naar een Adullam-
locatie daarmee begint. Ook al voel-
den wij ook heel sterk dat het loslaten 
en accepteren eigenlijk al direct na de 
geboorte begon.” Hij houdt even stil. 
Liesbeth serveert nog een kop kof-
fie: “Ja, en weet je nog, vorige week? 
Toen hadden we een druk weekend 

Marith Bronkhorst

Wanneer is sprake van een crisis en 
is uithuisplaatsing onontkoombaar?

Er is sprake van een crisis als plotseling een  
zodanig ernstige ontregeling optreedt in de  
fysieke, sociale en/of psychische gesteldheid van  
de cliënt, dat die niet in het eigen verzorgings-  
of woonmilieu kan worden opgevangen en/of  
als het verzorgings- of woonmilieu van de cliënt 
plotseling wegvalt en voor de cliënt geen andere 
- al dan niet professionele - opvang beschikbaar 
is. Als gevolg daarvan ontstaat een zodanig 
onhoudbare situatie, dat de inzet van professionele 
opvang en zorg acuut (dat wil zeggen: binnen 

24 uur) noodzakelijk is. Zou geen professionele 
opvang en zorg geboden worden, dan ontstaat 
een situatie die onacceptabel ernstig bedreigend is 
voor de (ontwikkeling en het welzijn van de) cliënt 
dan wel voor (de veiligheid en stabiliteit van) het 
verzorgings- of woonmilieu van de cliënt.

Bij externe crisis is sprake van:

•  Ouders die de zorg niet meer aankunnen om welke 
reden dan ook (fysiek, weg komen te vallen van 
één ouder of beide ouders);

• De hulpvraag wordt te intensief;
• Combinatie van beide bovengenoemde redenen.

Adullam Contact   |   5



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

Nieuwe uitgaven van de GBS
met een waardevolle inhoud

De Dordtse Leerregels

Voor gebruik in de
kerk, op school of
in het gezin
DL - 64 blz. e 6,50

Lesbrief voor gebruik
op catechisatie, op
school of thuis
LB14 - 40 blz. e 2,00

Gerard Schuttel
De Spaanse
bijbel-
smokkelaar
en vijf andere 
historische
verhalen
BK76 e 7,50

Deze lesbrief is van:

__________________________________

De Dordtse
Leerregels

Nieuw!
Bijbelleesboekjes

Oude Testament deel 8
David
BLBOT8 - 44 blz. e 4,75

Nieuwe Testament deel 8
De opstanding van de Heere Jezus 
BLBNT9 - 44 blz. e 4,75 

J E UGDBOEK
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gehad, waarin het echt niet allemaal 
vlekkeloos was verlopen. Toen zei ik 
’s morgens tegen Marith: ‘Je mag van-
daag weer naar het logeerhuis.’ Toen 
was ze even stil, zuchtte ze en zei 
ze: ‘Fijn! Dan mag ik naar mijn eigen 
rustkamertje.’ Dat doet toch wat met 
je, als je dat hoort? Dat is, volgens 
ons, óók voor Marith zorgen: de beste 
plek voor haar zoeken, ook al gaat dat 
tegen je eigen oudergevoelens in.”

Crisispreventie 
Corrie knikt. Ze hoort vaker dit soort 
verhalen. Van ouders in een zoek-
tocht. Van groei naar verhuizing. 
En dat is ook één van de redenen 
waarom ze familie Bronkhorst graag 
bij het gesprek wilde betrekken. Want 
als zorgconsulent maakt ze geregeld 
mee dat er vanwege een crisis - bij-
voorbeeld door het overlijden van 
een zorgverlener of door een heftige 
situatie - op stel en sprong een uit-
huisplaatsing geregeld moet worden. 

En met de wachtlijsten, die er al 
jaren in de gehandicaptenzorg zijn, 
geeft dat vaak schrijnende situ-
aties. “Dat vind ik zó moeilijk om 
te zien! Dan moet ik soms binnen 
korte tijd een plek vinden. Soms 
zelfs buiten onze eigen locaties, 
vanwege de wachtlijsten en het 
tekort aan woonplekken. Voor een 
kind dat nú uit huis moet. Dat is 
zó verdrietig! Ik spreek nog wel-
eens ouders die dat jaren geleden 
meegemaakt hebben, die het daar 
nóg over hebben. Dat kan echt een 
trauma opleveren. Als je noodge-
dwongen, opeens, de zorg moet 
opgeven en je kind naar een voor-
ziening moet die helemaal nieuw 
is en soms ook nog ver van huis!” 
Het raakt haar zichtbaar. “We zijn 
allemaal kwetsbare mensen en iets 
wat nú stabiel is, kan zomaar uit 
balans raken; dáár moeten we van 
uitgaan. Daarin moet je niet over-
bezorgd zijn, maar ook niet onbe-

zorgd. Daarom 
zeg ik vaak tegen 
ouders: ‘Denk 
erover na: Wat, 
als er iets met 
jullie gebeurt of 
als het onhoud-
baar wordt in de 
zorg voor jullie 
kind? Is er dan 
eventueel iets 
geregeld? Staat 
het kind dan op 
een wachtlijst of 
heeft het al erva-
ring opgebouwd 
met bijvoorbeeld 
een KDC of een 

logeerhuis?’” Ze neemt een slok kof-
fie, houdt even stil. Dan, knikkend 
naar Mardik en Liesbeth: “Daarom 
vind ik het heel mooi om te zien 
hoe jullie in al die jaren hiernaar-
toe gegroeid zijn. Eerst de stap naar 
een kinderdagcentrum, toen het 
steeds frequenter uit logeren gaan 
en daarna de aanmelding voor een 
plekje op instelling Kroonheim. Je 
ziet bij jullie de dubbele gevoelens 
die daarmee gepaard gaan; ik denk 
dat dat altijd blijft. Maar het is, ook 
voor een kind zelf, heel verstandig 
om hier de tijd voor te nemen. Om te 
kunnen wennen, te kunnen loslaten, 
maar ook om hiermee te voorkó-
men dat straks noodgedwongen een 
uithuisplaatsing volgt, doordat het 
water écht aan de lippen staat en een 
crisis onafwendbaar is.”

W"We zijn allemaal 

kwetsbare mensen en 

iets wat nú stabiel is, 

kan zomaar uit balans 

raken; dáár moeten 

we van uitgaan” 

Corrie Boogaard

CRISISSITUATIES

Mardik en Liesbeth Bronkhorst
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Falen
Vrouwgje knikt: “Maar dat kan wel 
moeilijk zijn om over na te denken. 
Ik weet van een moeder die ik ook 
eens vroeg naar haar gedachten over 
uithuisplaatsing. Ze werd erg emotio-
neel en wilde het gesprek direct stop-
pen. Dan merk je dat iemand nog niet 
eens aan de gedáchte toe is. En dat 
moeten we natuurlijk ook accepteren, 
maar ik denk zeker dat het lucht kan 
geven als je het ‘gewoon’ toegeeft: ‘Ik 
kan dit misschien niet altijd zo blijven 
volhouden, als ik ouder word.’ En dan 
is juist een logeerhuis fijn.” Ze licht 
toe: “Wij horen het vaak terug van 
ouders die, na veel wikken en wegen, 
voor logeren kozen: ‘Het is toch wel 
fijn; de andere kinderen hebben 

nu ook even de ruimte.’ Maar ook 
de andere kant komt dan aan bod. 
We krijgen geregeld de vraag: ‘Hoe 
komt het nu dat het hier bij jullie in 
het logeerhuis zó goed gaat, terwijl 
ik thuis als moeder zó hard ervoor 
moet werken en het bijna niet gaat?’ 
Dat biedt openingen voor een goed 
gesprek.” Liesbeth: “Dat snap ik heel 
goed. Hoe vaak ik dát niet gedacht 
heb: ‘Dáár gaat het allemaal vanzelf, 
maar hier thuis... Wat doe ik toch 
verkeerd?’” Vrouwgje glimlacht: “Dat 
heeft niets met falen te maken, maar 
meer met de verandering van omge-
ving. Wij zijn als begeleiders elke dag 
fris, wisselen elkaar af en beginnen 
iedere dienst met goede moed; zo 
houden we het sámen vol.”

W"Wij zijn als begeleiders 

elke dag fris, wisselen 

elkaar af en beginnen 

iedere dienst met goede 

moed; zo houden we 

het sámen vol” 

Vrouwgje Spiker

Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld
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Een enkele keer maakte ze mee dat een 
logeerkamer opeens bezet werd door 
iemand die vanwege een crisis uit huis 
geplaatst werd. “Dat is altijd heel heftig, 
ook voor ons. Je weet niet wie diegene 
is, wat zijn situatie is… je moet nog 
een band opbouwen. Dat zijn moeilijke 
momenten.” Voor ouders die naden-
ken over logeren, om de balans tussen 
draagkracht en draaglast in evenwicht 
te houden, heeft ze dan ook een prak-
tisch advies: “Meld je op tijd aan voor 
logeren of - als het om een woonplek 
gaat - voor een wachtlijst. Misschien 
heb je er nu nog geen behoefte aan, 
maar het kan maar zó zijn dat je er, 
tegen de tijd dat er plaats beschikbaar 
is, wel behoefte aan hebt. En dan kun je 
- zonder druk, want er is (nog) niets aan 
de hand - ervaren hoe je het vindt.”

Steunen
Wie aan Mardik en Liesbeth zeven 
jaar geleden gevraagd had of Marith 

eens uit huis zou gaan, had wel-
licht eenzelfde antwoord gekregen. 
Liesbeth: “Ik weet nog dat iemand 
dat aan me vroeg tijdens een kraam-
visite. Ik snapte niet waar diegene 
het over had: uit huis gaan? Nee, dat 
nooit! Maar later zie je hoe de situatie 
kan veranderen.” Mardik: “We hebben 
ook goed contact met ouders die hier 
anders in staan, hoor. Die het anders 
ervaren en zien. Daar willen we niet 
boven staan; laten we dat voorop 
stellen! Maar wij zouden het persoon-
lijk ook heel erg vinden als we later 
zouden moeten horen van de andere 
kinderen: ‘Jullie hadden alleen aan-
dacht voor Marith.’” Liesbeth: “Zo is 
het echt, ja. En toch voelt het zo defi-
nitief en zijn we blij dat het nog een 
paar maanden duurt. Want hoe lang 
we ook aan het idee gewend zijn en 
hoe nodig het nú ook is, het is wel 
een volgende stap. Nu is ze tussen de 
logeerperiodes door nog veel thuis. 

Straks gaan we naar haar toe en komt 
ze af en toe thuis ‘logeren’; dat is toch 
anders. De zorgen draag je altijd met 
je mee. Ook als ze bij anderen is, die 
liefdevol voor haar zorgen. Maar dan 
hopen we met haar wat meer van de 
kleine dingen te kunnen genieten.” Ze 
blijft even stil. Mardik vult aan: “En ik 
denk dat we daarom ook ons verhaal 
wilden doen. Niet om te klagen, want 
ieder heeft zijn eigen kruis te dragen, 
maar ik hoop dat we zo ook andere 
ouders een inkijkje hebben kunnen 
geven. Dat je kunt én mag accepteren 
dat het soms niet meer kan, dat het 
soms niet is wat het lijkt. Want wat dat 
betreft hebben we als ouders, met of 
zonder gehandicapt kind, de tijdgeest 
niet mee, vind ik. Iedereen moet alles 
maar kunnen, alles moet perfect zijn 
en goed gaan. Dat is niet makkelijk. 
Laten we elkaar daarom steunen, juist 
als het niet goed gaat, en openstaan 
voor acceptatie. Daar begint het mee.” 

Liesbeth Bronkhorst: “Vraag ook regelmatig aan je 
andere kinderen hoe zij de zorg voor hun broer of zus 
ervaren. Vinden ze het zwaar? Zijn ze het zogezegd 
‘echt even zat’? Laat hen weten dat ze dat mogen en 
moeten zeggen! Het is zó belangrijk dat zij hun emo-
ties niet gaan onderdrukken! Blijf met hen ook het 
gesprek aangaan. Er leven soms vragen (‘Mama, moet 
ik ook een keer bij jullie uit huis?’) die niet snel aan de 
oppervlakte komen…” 

Vrouwgje Spiker: “Zet je kind tijdig op een wachtlijst 
voor wonen of geef het op voor logeren. Zorg dat je in 
beeld bent. Ook al is uithuisplaatsing nog niet aan de 
orde, door het met regelmaat te laten logeren, groei 
je daar al een beetje naartoe.”

Mardik Bronkhorst: “Zoek al vroeg contact met een 
specialist, zoals een AVG-arts of een zorgconsulent. Een 
zorgconsulent kan je helpen bij het vinden van een 
passende logeerplek, een plekje op een kinderdagcen-
trum of een woonplek voor je kind en kan je ook hel-
pen bij het wegwijs worden in het zorglandschap, dat 
voor ons bijvoorbeeld nog heel onbekend was.”

Corrie Boogaard: “Denk na over de toekomst, hoe 
confronterend dat ook kan zijn. Wie zorgt voor je kind 
wanneer je dat zelf plotseling niet meer kunt of wan-
neer het thuis onhoudbaar wordt?”

Tips voor andere ouders 

CRISISSITUATIES
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Onlangs bespraken we met 
vier zorgkantoren het 

Kwaliteitsrapport 2018 van 
Adullam. De zorgkantoren 
zijn de financiers van Adullam 
en zijn verantwoordelijk voor 
het toetsen van de kwaliteit 
die zorgorganisaties bieden. 
We spraken vanuit het 
kwaliteitsrapport uitgebreid 
over de reflecties die op de teams 
van Adullam jaarlijks worden 
gehouden. Reflecties die gaan over 
identiteit, de kwaliteit van de zorg 
en de vitaliteit van de teams.

In het gesprek kwam de schaarste 
van personeel naar voren. Schaarste 
die er vooral is op de groepen waar 
zeer intensieve zorg geboden wordt, 
zoals op de instellingen Kroonheim 
(Uddel), Maasheim (Puttershoek) en 
Muiderheim (Genemuiden). Voor de 
zorgkantoren was dit een herkenbaar 
landelijk beeld. Het kwaliteitsrapport 
van Adullam werd door de zorgkan-
toren zeer gewaardeerd: een degelijk, 
duidelijk, eerlijk en grondig rapport. 
Herkenbaar waar Adullam voor staat en 
zoals de zorgkantoren Adullam kennen: 
een heldere identiteit die in het rapport, 
maar ook in de praktijk is terug te zien, 
gekoppeld aan een behoorlijke profes-
sionaliteit. Goed om deze waardering 
te horen! Waar de vertegenwoordigers 
van de zorgkantoren aandacht voor 
vroegen, is hoe Adullam omgaat met 
technologische innovatie in de zorg en 
hoe we vanuit verschillende multimedi-
sche disciplines werken.

Hoogtepunt
Tijdens deze bijeenkomst gaven leer-
lingen van het Hoornbeeck College 

een presentatie over het Gildeleren. 
Een hoogtepunt van de bijeenkomst. 
Deze studenten werken en leren 
in hun laatste studiejaar volledig 
op Kroonheim en doen het traject 
Gildeleren, waarbij theorie en prak-
tijk gedurende veertig weken op een 
zeer goede wijze worden gecom-
bineerd. De periode van veertig 
weken maakt dat zij de bewoners 
van Kroonheim goed leren kennen 
en echt een relatie met hen opbou-
wen. De Gildestudenten krijgen tijd 
en ruimte om ervaring met het werk 

op te doen. De medewerkers van 
Adullam zien hen ook als collega’s; 
de mening van de studenten doet er 
dan ook toe tijdens de teambespre-
kingen! De studenten geven aan dat 
zij ook persoonlijk een mooie ont-
wikkeling doormaken gedurende 
dit jaar. De aansluiting tussen leren 
en werken verloopt zeer soepel. Het 
merendeel van de Gildestudenten 
van vorig jaar heeft inmiddels een 
baan bij Adullam. Het enthousiasme 
van deze studenten, over hun stu-
die en het werken met de bewoners 

en deelnemers van Kroonheim, was 
prachtig om mee te maken. Het werd 
ook door de vertegenwoordigers van 
de zorgkantoren zeer gewaardeerd.

Nood
In het Reformatorisch Dagblad heb-
ben we een bijdrage geleverd aan 
een artikel over tekorten aan per-
soneel op vooral de zeer intensieve 
begeleidingsgroepen. Op deze groe-
pen worden daarom een behoorlijk 
aantal uitzendkrachten ingezet. Het 
artikel in het RD gaf behoorlijk wat 

respons van mensen die hier hun 
opinie over gaven. We zijn blij met 
deze publiciteit: hiermee komt de 
nood onder de aandacht. In dit blad 
hebben we hierover ook een artikel 
opgenomen. Ik beveel je van harte 
aan om dit artikel te lezen en waar 
mogelijk onder de aandacht van 
anderen te brengen.

Schaarste en waardering

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Bekijk het kwaliteitsrapport op:
adullamzorg.nl/kwaliteitsrapport
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Iets van u, veel voor hen!
Steun het werk van Timotheos onder de allerarmsten in Malawi.

Wezenzorg          –          Voeding/gezondheid          –          Onderwws          –          Evangelisatie    

U kunt uw gift overmaken via 
www.timotheos.nl/doneer of op 
NL57 RABO 0161 4855 02 
t.n.v. Stichting Timotheos



‘Het oude vuur mag niet doven.’ De nood werd 
gevoeld. Warmte, bewogenheid, gedrevenheid en 
elan uit de beginjaren mogen niet verdwijnen. Met 
het risico namen te vergeten, noem ik toch hier drie 
mensen van het eerste uur: de heren Van der Plas, Van 
Ommeren en Van Ree. De heer Van Ree mocht in juli na 
een periode van ruim dertig jaar afscheid nemen. Het 
oude vuur. Wat is dat? 

Zij - en velen na hen - waren bewogen. De zorg voor 
hen, die niet zelfstandig een bestaan konden opbou-
wen, vond plaats in voorzieningen waar met God en Zijn 
Woord nauwelijks of geen rekening gehouden werd. De 
pijn werd gevoeld. De Bijbel bleef gesloten. En als de 
Bijbel al open ging, dan klonk niet de boodschap van vrije 
genade in Christus voor de grootste der zondaren in een 
weg van geloof en bekering. Vandaar dat vuur. Vandaar de 
gevoelde nood. ‘Het oude vuur mag niet doven.’ Adullam 
is uit de nood geboren. Dat besef moet - ondanks de uit-
breidingen en professionaliseringsslagen - blijven, zeker 
gezien onze geseculariseerde wereld in en buiten ons. 

Dit jaar nemen de heren Ottervanger, Van der Vlies en 
mijn persoon afscheid van de Stichting. Statutair! Het 
is verstandig dat anderen weer met een frisse blik naar 
Adullam kijken. Het woord ‘vuur’ staat ook voor ‘liefde’. De 
liefde voor onze zorgvragers ontstond en verdiepte zich. 
Veel zakelijke dingen vroegen de aandacht. Ten diepste 
was het leidende beginsel echter: zijn onze zorgvragers en 
onze medewerkers ermee gediend? Adullam is gelukkig 
een gezonde organisatie, omringd door betrokken mede-
werkers en veel vrijwilligers. De aandacht voor de kwali-
teit van de zorg én de zorg voor de identiteit zijn groot. 
Immers, begeleiding en zorgverlening staan in eeuwig-
heidsperspectief. Voor ons als vertrekkenden geldt, dat als 
wij gedaan hebben wat ons bevolen is, dat we dan nog 
onnutte dienstknechten zijn geweest. “Wij hebben maar 
gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen”, Luk. 17:10b. 
Schuld blijft over. Verzoening is nodig. 

Waren er zorgen? Ja. Zijn er zorgen? Ja. Zorgen die stich-
ting Adullam raken én de gereformeerde gezindte in haar 
geheel.  Laat ik er een paar noemen. 

De wereldgelijkvormigheid. De opdracht is: “En wordt 
dezer wereld niet gelijkvormig (…)”, Rom. 12:2. Innerlijke 
vernieuwing is nodig. De tweede zorg is de toenemende 
onkunde in de zaken die de godzaligheid betreffen. De 
sleutel der kennis is weggenomen, Luk. 11:52. Men leze 
wat de kanttekenaren daarbij opmerken. 

Vervlakking is de derde zorg. Onlangs stelde prof. De 
Reuver - in een recensie over een indrukwekkend boek 
van Andrew Gray - de vraag: “Lijkt het geloof in Christus 
voor velen niet iets vanzelfsprekends en is het verlangen 
naar verzoening met God vaak geen gepasseerd station, 
omdat men al ‘gearriveerd’ is?” Het wonder verdwijnt, als 
de vanzelfsprekendheid verschijnt. 

Er zijn ook zorgen van andere aard. Een schrijnend per-
soneelstekort! Wie had dat kunnen denken bij Adullam? 
Waar zijn onze jonge mensen? Nog een zorg: de overheid 
lijkt het stempel van ‘gelijkheidsdwang en individualisme’ 
te willen drukken op identiteitsgebonden zorg.

De laatste zorg: professionali-
sering kan tot verzakelijking 
leiden. De warmte 
moet blijven.

Ondanks alles past ons  
erkentelijkheid jegens 
de Heere voor wat 
Hij gaf. Een aan-
houdend en vurig 
gebed overeenkom-
stig Gods Woord 
(Filipp. 4:6) is nodig.

“Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, 
met dankzegging, bekend worden bij God.” Filippenzen 4:6

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

Oud vuur

Adullam Contact   |   13
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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? 



Aandacht voor...

Hallo allemaal, ik ben Dienke, 13 jaar en ik woon op Het 
Ruim, op Muiderheim in Genemuiden. Ik hou van wan-
delen. En van fietsen, zoals jullie op de foto zien. Ik vind 
het ook heerlijk om te badderen voordat ik naar bed ga. 
Overdag ga ik met de bus naar Meppel. Daar zit ik op 
’t Boemeltje, vijf dagen in de week. Ook vind ik het fijn 
om naar mijn papa en mama te gaan. Dat doe ik om het 
weekend. En papa en mama komen elke woensdagmid-
dag bij mij. Als ze komen, pak ik gelijk mijn jas weer, want 
dan wil ik graag fietsen. 
Of het nou regent of niet. 
Liefs van Dienke en de 
groetjes aan papa en 
mama en mijn broertjes 
en zusjes.

Het adres is: 
Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden

Ik ben Rudy. Ik woon bij mijn ouders in Genemuiden. Overdag ga ik naar het DAC van Muiderheim en werk ik op de stoere mannengroep De Kaai. Daar pakken we fruit en groente in voor een groothandel. Mijn werk bestaat uit het verpakken van zes appels in een zakje. Op maandagochtend lopen we folders in een wijk in Genemuiden. Heel gezellig, want dan komen we veel bekenden tegen. Ik vind het ook leuk om één dag per week op projectgroep Het Jacht te werken, waar we groenten wassen en soep koken. Voor mijn collega’s op De Kaai neem ik altijd een mooie kaart mee. Zelf zou ik het ook leuk vinden om kaarten te ontvangen, met plaatjes van auto’s, dieren, tractors of treinen. Die plak ik in een plakboek.

Het adres is: Prinses Margrietstraat 24,8281 CZ Genemuiden

Dienke Heutink Rudy Noordstra

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Hoi! Ik ben Arie-Pieter, ik ben 18 jaar en woon in 

Werkendam. Op de foto zie je mij bij een oude trek-

ker bij kinderboerderij De Binnenmaas in Puttershoek. 

Daar zijn allemaal dieren, die je kunt bekijken of aaien. 

Als het mooi weer is, gaan we erheen, want het is 

vlakbij logeergroep De Zeekade, waar ik regelmatig 

logeer. Het is daar altijd gezellig met de andere logés. 

Ik vind het leuk om te helpen met koken en bakken, 

om spelletjes te doen en orgel te spelen. Orgelspelen 

is mijn hobby. Soms zingen we met elkaar of speel ik 

orgel voor de andere 

logés of de begeleiders. 

Wie maakt Arie-Pieter 

blij met een mooie 

kaart?

Het adres is: 
Voorstevliet 2
4251 EW Werkendam

Hoi! Mijn naam is Jaap en ik logeer 

op De Zeekade in Puttershoek. Daar 

logeer ik dan een week en we doen 

er leuke dingen met elkaar. Ik hou 

echt van gezelligheid! Natuurlijk 

help ik ook met klusjes; dat kan ik 

goed. Ik help met afval wegbren-

gen naar de container of  met 

boodschappen doen. Ik vind het 

leuk om fotoboeken te bekijken. 

Daarin staan alle logés en we kun-

nen zien wat we allemaal hebben gedaan. Met mooi 

weer fietsen we een rondje, gaan we gezellig uit en 

trakteer ik weleens op een ijsje. Wat ik ook leuk vind, 

is werken met de belevingstafel: dan zie ik mooie 

dingen en kan ik leuk spelen. Kortom, logeren is een 

feestje! Wie stuurt Jaap een leuke kaart?

Het adres is: Dorpsweg 9,
4245 KN Leerbroek

Arie-Pieter van der Linden Jaap Waasdorp
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Ik ben ...
… Piet van der Schee, 68 jaar en ik 
woon met veel plezier op Polderheim. 
De hele week ben ik daar en help ik 
mee met appels schillen, boodschap-
pen halen, soepballetjes draaien 
en nog veel meer. Mijn grootste 
hobby is puzzelen; vaak maak ik 
puzzels met wel 1000 stuk-
jes! Daarnaast dam ik 
graag met vrijwilli-
gers of andere 
bewoners.

Adullam Contact   |   17



Toen Maartens ‘pleegouders’ 
gevraagd werden voor deze rubriek, 
moesten zij daar wel even over 
nadenken. “Je moet ons maar niet 
teveel noemen hoor; het gaat om dat 
kind", zegt moeder Griffioen. "Maarten 
weet niet dat hij in het blad komt. 
Wij willen hem graag verrassen, want 
hij heeft zoveel meegemaakt. Hij is 
Tweede Kerstdag jarig. Wat zou het 
leuk zijn als mensen hem een kaart 
sturen. Maar dan moet het wel naar 
ons adres, want Maarten is tussen 
Kerst en Nieuwjaar bij ons."

Onrust
Maarten de Graaf heeft het syndroom 
van Down en komt uit een gezin met 
zes kinderen. Het overlijden van zijn 
moeder in 2006 en de overgang naar 
het ‘uit huis wonen’ waren zó ingrijpend 
voor hem. Hij werd wekenlang liefde-
vol opgenomen bij zijn oom en tante, 
waarna hij zijn werk op Veldheim weer 
kon hervatten. Er was op korte termijn 
geen plaats in een instelling, totdat 
hij een plek kreeg in de crisisopvang 

van het gezinsvervangend tehuis 
Maanderheim in Ede, dat omgezet kon 
worden in een vaste woonplek. Vader 
Griffioen vertelt: "Het is erg als er niets 
op papier is geregeld. Dat heeft in de 
familie voor veel onrust gezorgd." 

Nierdialyse 
Maarten verhuisde, na tien jaar op 
Maanderheim gewoond te heb-
ben, naar het Barneveldse Beekheim. 
Hij heeft het in zijn woongroep de 
Rietkraag goed naar zijn zin. Overdag 
werkt hij op Veldheim. Hij doet daar 
inpakwerk, zoals kapstokhaakjes ver-
pakken en medicijndoosjes vouwen. 
Ook helpt hij regelmatig met het 
demonteren van witgoed.

Dapper
Moeder Griffioen wijst naar het hon-
denportret aan de muur. "Hij is heel 
creatief. Dit kunstwerkje heeft Maarten 
met kleine mozaïeksteentjes (mini-
steck) in elkaar gezet. Woordzoekers 
maken is een andere hobby van hem, 
waarmee hij uren bezig kan zijn. Dat 
doet hij dapper tijdens het dialyse-
ren. Driemaal per week ondergaat hij 
nierdialyse; een behandeling waar-
bij hij vier uur in het ziekenhuis moet 
blijven. Dat is heel belastend en geeft 
veel bijwerkingen. Hoewel hij er 
altijd tegenop ziet, klaagt hij nooit.” 
Vrijwilligers brengen Maarten van 
Veldheim naar het ziekenhuis in Ede 
en terug naar Barneveld. Elke vrijdag 
wordt hij door zijn broer of één van 
zijn zussen - na het dialyseren - naar 
zijn oom en tante gebracht, waar hij 
tot maandagochtend blijft. Een aantal 
vrijwilligers rijden hem om de beurt 
dan weer naar Veldheim.

Tekst: Anne Marie Danse-Kouwenhoven  Foto's: familie Griffioen

Thuis bij oom en tante
Bij de familie Griffioen in 

Kockengen is sprake van 

een wel zeer bijzondere 

situatie, want Maarten 

(38) is niet hun zoon. 

Toen Maarten drie jaar 

oud was, overleed zijn 

vader en dertien jaar 

geleden verloor hij ook 

zijn moeder. Sindsdien 

gaat hij elk weekend 

naar zijn tante en oom: 

zus en zwager van zijn 

moeder. "Maarten is op 

onze weg geplaatst", 

zegt moeder Griffioen.

Maarten is erg creatief met ministeck
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Hechte band
Tussen Maarten en zijn tante en oom 
is een hechte band ontstaan. Zij zijn 
voor Maarten als een vader en moe-
der. Als hij voor een onderzoek naar 
het ziekenhuis moet, dan moet zijn 
oom mee. Vader Griffioen laat foto’s 
zien van Maarten als vrolijke jongen 
met hoed, op de bruiloft van hun 
oudste dochter. Hij vertelt: "We heb-
ben Maarten van jongs af aan van 
dichtbij meegemaakt. Zijn moeder, 
die jong weduwe was, betrok ons bij 
het nemen van belangrijke beslis-
singen. Zo nam zij ons mee naar het 
kennismakingsgesprek op de ZMLK-
school in Ede en samen brachten we 
Maarten de eerste dag naar school. 
Bij drie van haar kinderen ben ik 
getuige bij hun huwelijk geweest. 
Toen Maarten in de puberteit zat, 
nam hij mij in vertrouwen. Hij helpt 
me graag bij het klussen. Boomzagen 

vindt hij geweldig. Met de kruiwagen 
brengt hij het gekloofde hout naar 
het houthok en hij maakt er keurige 
stapeltjes van." Lachend: "Niet dat ik 
daar elke week mee bezig ben, hoor. 
Ik trek ook wel met hem eropuit; dan 
pakken we de duofiets of maken we 
een rondvaart." Om aan te geven 
hoe graag hij bij hen is, vult moeder 
Griffioen aan: "Al in oktober vroeg 
Maarten: ‘Als u het goedvindt, kom ik 
vrijdag vóór Kerst en dan blijf ik tot 
na Nieuwjaar.’”

Maatjes
Ondertussen glipt hond Nicky bin-
nen en staart begerig naar de koekjes 
op de tafel. Maarten, die niet mee te 
krijgen is als hij een hond of kat ziet, 
is met Nicky de beste maatjes. Als hij 
thuiskomt, springt de hond blij op 
zijn schoot. Moeder Griffioen: "Het is 
een heel lief jong, hij moppert nooit 
en vindt bijna alles lekker. Zondags 
gaat hij tweemaal mee naar de kerk. 
Mijn mans moeder van 96 loopt dan 
aan zijn arm en als ze op de brug bij 
Breukelen zijn, zet Maarten steevast 
psalm 122:1 in: ‘Ik ben verblijd, wan-
neer men mij (…).’”

Beslissing nemen
Nu Maarten gewend is op Beekheim, 
kunnen zij hem makkelijker achter-
laten. Maar daar is wel een moeilijke 
periode aan voorafgegaan. Moeder 
Griffioen: "Het is heel belangrijk dat 
ouders hun wensen kenbaar maken 
en een beslissing nemen voor het 
geval zij niet meer voor hun gehandi-
capte kind kunnen zorgen. Dat heb-
ben wij toen ondervonden. We weten 
wel met zekerheid dat het onze zus 
naar wens geweest zou zijn dat wij 
voor Maarten zorgen. Ze gaf hem tij-
dens haar korte ziekbed met ons mee, 
wat van beide zijden vanzelfsprekend 
was.  Zij noemde ons gekscherend 
weleens pleegvader en -moeder, maar 
ze heeft niet meer de tijd gekregen 
om iets te regelen. Ik heb nooit kun-
nen bedenken dat Maarten onze zorg 
zou worden, maar hij is op onze weg 
geplaatst. Ik doe het voor mijn zus 
en voor haar kind Maarten. Hij is hier 
echt thuis."

Stuur Maarten een felicitatiekaart:
Maarten de Graaf
p/a  Kerkweg 90a
3628 AR  Kockengen

Van het thuisfront… 

H“Hij ziet telkens tegen 

het dialyseren op, 

maar hij klaagt nooit!”

In de weekenden is Maarten graag bij de familie Griffioen
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Winterse kiekjes van 

De Watermolen op Maasheim

Als er sneeuw ligt, gaan Jouke 1  , 
Arnold 2 , Fransisca 3  en Johanna 4  
graag even naar buiten!

Tekst: redactie In de lens

Winterpret!

1

2

3

4
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WilstraBooks.nl

Tel. 06 5370 9110 - info@wilstrabooks.nl

Schrijver: Titel / Jaar Prijs:
Matthew Henry Nieuw - Bijbelverklaring 2 delen Nieuw € 199,00
Matthew Henry Nieuw - Bijbelverklaring 9 delen (zonder doos) Nieuw € 325,00

Dr. Cesar Malan Gods getuigenis - Een zestal preken - 
Voorwoord door ds. F.Mallan van 14,90 Nieuw € 9,90

Dr. Cesar Malan Ben ik of ben ik niet een kind va God - vertaling door W.van der Zwaag Nieuw € 5,90
Barueth De rijke man en Lazarus  nu van 13,90 Nieuw € 6,90
Barueth Verloren en gevonden (preken over de verloren zoon) van 19,90 Nieuw € 9,90
Lodenstein Uw lijden groot ; 48 meditaties - van 9,90 Nieuw € 5,00
Jac. Van Houte Aard of natuur van het geestelijk leven van 24,90 Nieuw € 10,00
C.Huisman De bijbelse geschiedenis (losse delen 1 tm 6 p/st) Nieuw € 10,00
Saldenus De weg van troost (Droevigste staat)  van 22,90 Nieuw € 10,00
H.Florijn Leer mij van dag tot dag (dagboek) van 26,90 Nieuw € 10,00
Jane Walker s Heeren leiding (schoonheidsfoutje) van 22,90 Nieuw € 10,00
Borstius Op weg naar de hemel  (van 24,90) Nieuw € 10,00
Philpot 1e - 3e viertal (12 preken) van 24,90 Nieuw € 10,00
Bayly De praktijk der godzaligheid -            van 37,90 Nieuw € 17,50
Ds.H.van der Ham De minste mijner broederen (N.de Jong, F.Bakker) Nieuw € 10,00
D.W.Exalto 400 jaar Kerckedienaers Nijewe Tonge - van 39,90 Nieuw € 15,00
Ds.Beversluis e.a. In de voorhoven des Heeren (dagboek) van 22,50 Nieuw € 10,00
John Owen Bij u is vergeving (Psalm 130) Nieuw € 24,50
Ds. J.van de Hoef In U verheugd                     van 15,90 Nieuw € 10,00
Ds. G.Boer Vreemdeling in Kanaan (Preken over Abraham) van 26,90 Nieuw € 12,50
W.J. op 't Hof Willem Teelinck (zijn leven en geschriften)  van 72,50 Nieuw € 12,50
W.J. op 't Hof Willem Teelinck (theologische opvattingen)  van 59,50 Nieuw € 10,00
C.van Rijswijk Uit de bron (losse delen van de 1e druk)  van 26,90 Nieuw € 10,00
Simon Simonides Verzameld werk (5 flinke boeken)  van 200,00 Zgan. € 99,50
Luther Volkome Kerk-Postil (reprint 2 banden)  van 150,00 Zgan. € 125,00
Mellinus Groot recht-ghevoelende christen martelaers-boeck - 1619 Antiek € 1.250,00
Melanchton Chronicus Carionis - tot en met keyzer Carlolus V - 1623 Antiek € 950,00
Hallium (Hall) Alle werken - 2 delen - 1654/1663 Antiek € 1.150,00
Flavius Josephus Joodsche historien en Egesippus - 1682 Antiek € 300,00
Haemstedius Historie der vrome Martelaren     - 1657 Antiek € 475,00
Visscherus Alle werken - 3 delen - (Hemelsche zielenvangst) 1681/1691 Antiek € 850,00
Calmet Naam- en woord- boeck met byvoegsel (4 delen) 1725/1727 Antiek € 850,00
Calvijn Harmonia (Mattheus, Markus, Lukas) -  1582 Antiek € 575,00
Benoit Historie der Gereformeerde Kerken van Vrankryk - 1696 Antiek € 1.200,00
Josephus/Basnage Joodsche historien en vervolg (in 4 uniforme banden) 1682 Antiek € 750,00
Pieter Jansz. Twisk Concordantie der Heyligher Schrifturen - 1615 -   van 900,00 Antiek € 675,00
Menno Simons (Symons) Opera omnia theologica  (alle werken) - 1681 - van 450,00 Antiek € 375,00
Trigland kerckelycke geschiedenissen - 1650                 van 500,00 Antiek € 375,00
Erasmus Paraphrasis Nieuwe Testament (compleet) 1660/1660 Antiek € 325,00
Baudartius Memoryen ofte cort verhael (1603 - 1619) - 1624 Antiek € 475,00
Van Meteren Historie der Nieder-landscher ende haerder Na-buren - 1635 Antiek € 350,00
Hellenbroek Evangelische Jesaja (4 delen) - 1718 / 1721 van 500,00 Antiek € 375,00
Eduard Meiners Verklaring van Romeinen (4 delen) 1741  van 750 voor Antiek € 575,00
De Frein Hondert en zeventig oeffeningen (Catechismus 2 dl) - 1746 Antiek € 200,00

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

In- en verkoop van 16e, 
17e en 18e eeuwse boeken



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

Beste lezers, mijn naam is Marc van Brakel en ik woon op De 10 
Domeinen in Uddel. Op deze foto ziet u dat ik een tekening aan 
het maken ben voor mijn begeleider. Ik maak heel veel tekenin-
gen. Zo teken ik graag voor mijn begeleiders of medebewoners. 
Ik geef hen dan de tekening en vraag of ze die in hun tas willen 
stoppen, zodat ze hem bewaren. Sommige begeleiders hebben 
al heel veel tekeningen van mij gekregen! Verder maak ik ook 
kaarten voor de verjaardagen van familie of vrijwilligers. Dan 
teken ik de kaart en schrijf ik mijn naam erop. Mijn begeleider 
schrijft dan de envelop. De volgende dag breng ik, samen met 
mijn begeleider, de kaart naar de brievenbus. Vaak maak ik teke-
ningen met landschappen van oost, west, noord en zuid. Ook 
teken ik graag blokjes van duplo en lego, want daar houd ik van. 
En als ik het erg leuk vind, teken ik er bloemetjes, gezichtjes of 
hartjes bij. Ook maakte ik al eens kaartjes voor aan cadeautjes en 
maakte ik tekeningen die als cadeaupapier gebruikt werden. Op 
deze manier heb ik al veel mensen blij gemaakt met een mooie 
tekening en dat vind ik erg leuk om te doen! 

Hobbywereld

Tekenen

Dag allemaal, ik wil mij eerst even 
aan jullie voorstellen, voordat ik over 
mijn hobby’s vertel. Mijn naam is 
Heditha Huisbrink en ik woon in 
Genemuiden. Ik wil u graag meene-
men in mijn ‘hobbywereld’. Zal ik u 
wat verklappen? Ik ben vijf dagen 
per week bezig met mijn hobby, 
want ik werk op kinderboerderij 
Samenzó! Dieren verzorgen, vooral 
de cavia, daar geniet ik erg van. Ook 
ben ik een echte ‘waterrat’. Heerlijk 
zwemmen op zaterdag, samen met 
mijn broer of zus, vind ik super-
leuk. We gaan altijd weer te vroeg 
naar huis. Uren achter elkaar zingen doe ik ook 
graag. Het liefst luister ik naar mannenkoren uit Urk. En 
als we naar een zangavond gaan, dan zing ik uit volle 
borst mee. U zult wel denken dat ik nu uitgeschreven 

ben over mijn 
hobby’s, maar nee 
hoor. Creatief bezig 
zijn vind ik ook 
leuk. Op de foto ziet 
u dat ik een trap-
petje geverfd heb. 
Daarmee maak ik 
iemand anders blij. 
Verder verstuur ik 
graag kaartjes; dan 
kan ik gelijk een 
rondje fietsen naar de 
brievenbus. Ik geniet 
ook van lekker eten: 
een visje uit Urk of 

gezellig uit eten gaan, dat is echt smullen. Ik heb u veel 
verteld over mijn hobby’s en ik hoop dat u ervan geno-
ten hebt. Komt u eens langs op Samenzó?
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www.stephanos.nl

Chisomo (11) 
wil dokter 
worden…

…maar ze heeft een aangeboren 
oogafwijking. Haar ouders hebben 
geen geld voor medische hulp en 
ze kan nauwelijks naar school. 
Toch hoeft ze haar droom niet 
op te geven. 

Stichting Stéphanos helpt 
kinderen als Chisomo met 
voedsel, kleding, medische 
zorg en (Bijbels) onderwijs. 

voor 

€ 15 geeft 

u al 3 kinder-

bijbels!

Maak uw bijdrage over op 
NL74 RABO 0335 3074 50
t.n.v. Stichting Stéphanos 

of doneer online via 
www.stephanos.nl/ikhelp 

Spaanse Evangelische Zending
SEZHoeveel Cubanen 

gunt u een 
Bijbelcursus?

NL65 RABO 0301 9573 63 o.v.v. Najaarsactie

€ 12,50

www.sez.st/najaarsactie

“Nu u mij door de cursussen meer hebt laten begrijpen van Gods 
Woord en ik ook veel meer in de Bijbel ben gaan lezen, zie ik dat 
de Heere alles goed maakte, maar dat wij alles verknoeid heb-
ben. Gods Woord is nu mijn hulp in alles.”



       Welkom

4000 m2 showroom

   | Keuken
  | Badkamer

  | Kast
  | Vloer

 Up-to-date met een

@Middelkoop.CulemborgMiddelkoop Culemborg

 Beesdseweg 2  | 4104 AW Culemborg | Tel.: 0345 - 51 20 20 | info@middelkoopculemborg.nl | www.middelkoopculemborg.nl Beesdseweg 2  | 4104 AW Culemborg | Tel.: 0345 - 51 20 20 | info@middelkoopculemborg.nl | www.middelkoopculemborg.nl

 
 Openingstijden
 Zondag: Dag van rust en bezinning
 Maandag t/m Donderdag: 09:00 - 17:30 uur
 Vrijdag:          09:00 - 21:00 uur
 Zaterdag:                   09:00 - 16:00 uur
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Personeelstekort bij Adullam

Tekst en foto's: Anne Rebel-Lodder

“ Moeten we een ui tzendkracht een  
gebed van een br iefje laten voorlezen?”

Verontrust is hij over 

het personeels-

tekort binnen de 

reformatorische 

gehandicaptenzorg. 

“Als dit zo door gaat, 

moeten we 

overwegen om 

groepen te sluiten. 

We hebben dringend 

competente 

medewerkers nodig, 

die het Woord 

aan het hart van 

onze zorgvragers 

willen leggen”, zegt 

sectormanager Arjan 

van Ommeren.

Het is vijf voor twaalf. De nood is het 
grootst op locaties waar speciale 
capaciteiten gevraagd worden om 
intensieve (gedrags)zorg te kunnen 
bieden: Maasheim, Kroonheim en 
Muiderheim. Deze competenties zijn 

schaars. SPW’ers niveau 3 en 4, IG’ers, 
A-verpleegkundigen en SPH’ers, 
kom alsjeblieft! Arjan: 
"Noodgedwongen vullen we open-
staande vacatures nu op met (niet-
reformatorische) uitzendkrachten. 

Anne-Lotte en Liesbeth Kievit
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Personeelstekort bij Adullam

PERSONEELSTEKORT

“ Moeten we een ui tzendkracht een  
gebed van een br iefje laten voorlezen?”

Maar deze beginnen soms ook op te 
raken. Hoe kunnen we dan nog invul-
ling geven aan de begeleiding, aan 
onze identiteit? Daarom deze oproep: 
kies (weer) voor het waardevolle van de 
reformatorische gehandicaptenzorg.”

Doorzettingsvermogen nodig
“Door Adullams groei is de vraag naar 
geschoold, passend personeel toe-
genomen. Maar het probleem is dat 
minder mensen kiezen voor zorg-
verlening binnen onze gezindte en 
dat reformatorische gezinnen kleiner 
worden.”

Arjan vervolgt: “In de intensieve 
begeleiding ben je voortdurend 
bezig met het aanvoelen van en aan-
sluiten op de zorgvrager. Dat vereist 
doorzettingsvermogen en reflecteren 
op eigen handelen. Maar als het je 
lukt om een zorgvrager te begelei-
den en gedrag positief te verande-
ren, is dat echt een succeservaring. 
Daar doen we het voor.”

Drie op één dienst
Op deze donderdagmorgen zou je 
niet vermoeden dat het personeels-
tekort zo nijpend is. In de winkel 
annex koffieroom van Maasheim 
heerst een serene rust. Twee bewo-
ners delen koffie, in een hoek zitten 
zorgvragers gezellig aan een hou-
ten tafel. Locatiemanager Liesbeth 
Kievit beaamt het volmondig. “Dit is 
te danken aan onze medewerkers, 
die goed zijn in  hun werk en alles 
zo vlekkeloos mogelijk proberen te 
laten verlopen, ondanks de druk die 
op hen ligt. Maar bij onverwachte 
ziekte moeten we soms drie mensen 

op één dienst plannen. Voor zorg-
vragers is dat uiterst onwenselijk.”

Geen duurzame oplossing
Liesbeth: “Uitzendkrachten, die onze 
achtergrond niet delen, doen hun 
uiterste best om zich aan te passen. 
Maar uitzendkrachten zorgen óók 
voor minder stabiele teams. Hierdoor 
ontwikkelen we als team minder, 
waardoor zorgvragers meer stress 
kunnen ervaren. Daarnaast zijn uit-
zendkrachten soms twee keer zo duur.”

B“Ben je IG’er, 

A-verpleegkundige, 

SPH’er of heb je een 

SPW-diploma niveau 

3 of 4? Kom alsjeblieft!” 

Arjan van Ommeren
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Als gespecialiseerd bedrijf ver-

kopen wij niet alleen keukens, 

we installeren ze ook. Met eigen 

mensen, dus u hebt altijd slechts 

één aanspreekpunt. Onze ervaren 

vakmensen doen dag in dag uit 

niets anders dan met passie keu-

kens plaatsen. Ze hebben hart voor 

de zaak en zien het als erekwestie 

om keukens met een topkwaliteit 

afwerking te monteren. Vandaar 

dat wij gerust 10 jaar garantie  

durven geven op onze montage. 

Zo doen wij dat

Een eigen
montageteam

+

Met de garantie die daar bij hoort RUIM 2185 BEOORDELINGEN
QASA.NL | OKTOBER 2019

DBKEUKENS.NL
GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

TIC
UTRECHT
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Wanneer niet-reformatorische uit-
zendkrachten ingepland worden, 
moeten de werkzaamheden onder-
ling extra afgestemd worden. “Hoe 
kun je een uitzendkracht, die nog 
nooit gebeden heeft, laten bidden? 
We kunnen er nu meestal nog voor 
zorgen dat een uitzendkracht naast 
een eigen medewerker staat, zodat 
de medewerker de maaltijd kan ope-
nen en sluiten. Soms willen bewoners 
niet verzorgd worden door niet-
christelijke uitzendkrachten. Of we 
merken dat ze zich minder hechten, 
terwijl een veilig gevoel juist essenti-
eel is voor onze zorgvragers.”

Aan de bak
Adullam doet er alles aan om de 
toekomst van de reformatorische 
gehandicaptenzorg veilig te stel-
len. Men heeft geïnvesteerd in het 
orthopedagogische begeleidings-
model ASBM. De resultaten daarvan 
zijn positief en duidelijk waarneem-
baar voor zorgvrager en medewerker. 

Evenals de aandacht die er is voor 
de ontwikkeling van medewerkers, 
maakt dat Adullam tot een fijne 
werkgever. Adullam schoolt jonge 
mensen bij, zodat ze kunnen door-
groeien naar de zeer intensieve 
begeleidingsgroepen. Adullam 
trekt oud-medewerkers aan en 
leidt zij-instromers op.
Een aantal zij-instromers 
maakte met succes de overstap. 
Bijvoorbeeld Wouter, ex-ICT’er: 
“Het contact met mensen met een 
beperking boeit me. Voorheen had 
ik ook contact met anderen, maar 
het bleef altijd oppervlakkig. Nu 
gaat het veel dieper. Adullam is 
een prachtige organisatie. Werken 
bij Adullam verrijkt mijn leven.”

Wat kunt u doen? 
• Bid of de HEERE de harten van mensen wil neigen
• Kies (weer) voor de gehandicaptenzorg
• Maak jongeren enthousiast
• Overweeg een baan als zij-instromer
• Nodig Adullam uit op een gemeenteavond
• Steun ons financieel door middel van de bijgesloten acceptgiro

Hoe kunt u helpen?

Jan van de Geer 

aan het werk bij 

Sieplo.

V“Voorheen had ik ook 

contact met mensen, 

maar het bleef 

oppervlakkig” 

Wouter van den Hil

“Soms denk ik: voelen 

we nog de nood 

voor reformatorische 

gehandicaptenzorg?” 

Liesbeth Kievit

Ruben Boer en Mariëlla Moerland

PERSONEELSTEKORT
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Vacatures uitgelich

Herintreder, 
zij-instromer, 

vrijwilliger, 
student:

een aantal 
waardenvolle 
vacatures op 
een rij, zit er 

voor jou wat bij?

> Intensieve zorg / begeleiding

(Medewerker) woonbegeleiding 
Diverse groepen  -  Maasheim, Puttershoek
Diverse groepen  -  Kroonheim, Uddel
Kajuit/Kombuis  -  Muiderheim, Genemuiden

Als (medewerker) woonbegeleiding kijk je verder dan  
alleen de lichamelijke zorg van onze bewoners. Verschillende 
begeleidingsstijlen toepassen, een betekenisvolle dag  
invulling bieden en samen succeservaringen op doen,  
dat is waar het om draait.

Zorgassistent
Rietzanger / Zanglijster   -  Kroonheim, Uddel
Polle / Pauwe  -  Muiderheim, Genemuiden

Je assisteert bij de begeleiding en verzorging van onze bewoners. 
Daarnaast heb je ook taken op facilitair gebied. Ga jij de onvoor-
waardelijke ondersteuningsrelatie aan met onze bewoners?

Meewerkend teamleider
DAC - Maasheim, Puttershoek 

Kom aan boord bij het team van Maasheim. Kan jij de koers 
bepalen? Jij staat aan het roer en hebt verantwoordelijkheid  
voor de samenwerking tussen deelnemers én begeleiders.  
Samen succeservaringen opdoen in het coachen van je team  
en begeleiden van de deelnemers, daar doe je het voor!
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Vacatures uitgelich

Heb jij een hart voor onze cliënten en ben je 
vakbekwaam, of wil je dit graag worden? Bel of app Ada 
van Lagen op 06 37 18 40 23 en informeer naar de mogelijkheden! 
Kijk ook op werkenbijadullam.nl voor alle actuele vacatures.

ht!
Medewerker woonbegeleiding
De 10 Domeinen, Uddel

Jij bent een optimist en wilt deze bewoners 
begeleiden met als doel dat zij het gewone leven 
kunnen ervaren. Jij biedt de bewoners, die vanuit 
eigen mogelijkheden deelnemen aan het sociale 
leven, aandacht en structuur in hun woonomgeving.

> Wonen, Leren en Werken

(Medewerker) woonbegeleiding
Bewoners (20-40 jr.)  -  Molenheim, Alblasserdam
Seniorengroep  -  Beekheim, Barneveld  

Als (medewerker) woonbegeleiding bied jij 
begeleiding in de groei naar zelfstandigheid van 
onze bewoners. Daarnaast ben jij de spil van alle 
mensen die rondom de bewoner staan. Jongere of 
oudere bewoners bied je een zinvolle dagbesteding 
en onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan.

Meewerkend teamleider
Horstheim, Staphorst

Jij bouwt met jouw team aan een warme en 
professionele woon- of werkplek voor onze cliënten. 
Heb jij zin om als meewerkend teamleider successen  
te boeken met jouw team?

> Vrijwilliger

Maatschappelijk ondernemer
Zet jouw vakkennis als ondernemer in voor Adullam! Jouw 
kennis van ondernemen bundelen wij met onze zorgvisie 
en interne bedrijfsvoering waardoor wij ‘betekenisvol 
werken’ in de maatschappij kunnen vormgeven.

Op elke locatie zijn er veel vrijwilligers nodig. 
Denk aan chauffeurs, of activiteiten als zwemmen, 
boodschappen doen, koken en bakken en klussen.  
Wat kunt u voor ons betekenen? Mail naar  
info@adullamzorg.nl voor meer informatie.
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De koffie 
staat voor 
u klaar!

sfeervol 

Nieuwe stijlkamers in 
hedendaagse stijl voor een 
compleet nieuwe beleving...

WONEN 

V I N D  M E E R  S L A P E N  &  W O N E N  O P 
V A N W O L F S W I N K E L W O N E N . N L

V A L K S E W E G  5 7  /  B A R N E V E L D
T E L E F O O N   ( 0 3 4 2 )  4 1 3  2 7 9

Boekhandel Hazeleger
nieuw en gebruikt

o.a. theologie, Bijbels, Jongbloed,
GBS, dagboeken, kinderboeken, 
jeugdboeken, wens- en rouwkaarten.     

Openingstijden: Zie onze website !

Parkeren voor de deur, gratis !

Lunterseweg 37 Ede
Telefoon 0318-615639
E-mail info@boekhandelhazeleger.nl

Webshop: www.boekhandelhazeleger.nl



Johanna Wesselink 
Huishoudelijk medewerker op het Centraal bureau; 
bewoner van woonvoorziening Beekheim  

Ik maak schoon op het Centraal bureau. 
Daar werk ik al sinds juli 2015: de dag dat 
het nieuwe kantoorgebouw in gebruik 
genomen werd. Elke morgen fiets ik van 
Beekheim naar het Centraal bureau en ga ik 
met veel enthousiasme aan de slag. Ik werk 
hier via mijn werkgever Scalabor, maar ik zie 
de medewerkers van het Centraal bureau 
als mijn directe collega’s. Ik word betrokken 
bij activiteiten zoals het jaarlijks teamuitje en ga mee als er een brui-
loft of kraambezoek is. Elke dag loop ik een rondje langs alle collega’s 
om ze gedag te zeggen. Ik durf ook wat te zeggen als de keuken niet 
netjes achtergelaten wordt; dat kan als je je ergens thuis voelt! Het is 
fijn dat ik bij Adullam mezelf mag zijn, ook als het gaat om identiteit. 
Elke maandag is er een weekopening en na de lunch wordt uit de 
Bijbel gelezen. Ik heb een vaste begeleider, Paula Innemee, bij wie ik 
met mijn vragen terechtkan. Dat vind ik erg fijn.

John van Ginkel
Vrijwilliger online adverteren 

Hoewel ik al bijna een jaar betrokken ben als 
vrijwilliger bij Adullam, hebben nog maar wei-
nig mensen mij ontmoet. Dat komt doordat 
ik mijn vrijwilligerswerk grotendeels thuis, 
vanachter de computer verricht; in de avond-
uren. Via een oproepje op LinkedIn las ik dat 
Adullam op zoek was naar een vrijwilliger om 
de campagnes in Google te beheren. Daar 
ben ik op ingegaan en na een goed en gezellig gesprek kon ik aan 
de slag. Het werk komt erop neer dat we mensen, die via Google op 
zoek zijn naar iets wat raakvlak heeft met Adullam, leiden naar de 
juiste pagina’s. Dat kan dus gaan over zorgaanbod, vacatures, dona-
ties, acties, locaties, projecten, organisatie et cetera. We doen dat 
met advertenties en het mooie is, dat Google daar geen factuur over 
stuurt, omdat Adullam valt onder de regels voor goede doelen. Het 
is leuk om op deze manier iets te kunnen betekenen voor zorgvra-
gers en betrokkenen bij Adullam. En het blijkt: er is altijd vrijwilligers-
werk dat bij je past, dus ook voor jou en u!

Bram Luijk 
Manager  Servicecentrum
 
Elke dag reis ik van Rijssen naar 
het Centraal bureau in Barneveld. 
Veel kilometers voor een goed 
doel. Reeds vijf jaar mag ik nu, 
samen met dertig collega’s, een 
steentje bijdragen aan de zorg die 
Adullam biedt. Denk aan goede 
IT-systemen, huisvesting, finan-
ciën en het werven van perso-
neel. Samen met een collega uit 
het zorgveld zit ik in het Adullam-
businessplatform. U zult denken: 
dat klinkt wel heel zakelijk. Dat 
klopt. Onze zorgvragers willen 
zoveel mogelijk het gewone, 
maatschappelijke leven ervaren, 
en daar hoort werken bij. In een 
bedrijf. Het is een uitdaging om 
goede bedrijfsmatige initiatieven 
te ontplooien, die passen bij onze 
zorgvragers. Graag maak ik gelijk 
van de gelegenheid gebruik: bent 
u ondernemer en wilt u uw ken-
nis delen? Bel mij eens! Of ik het 
bedrijfsleven mis? Nee hoor, het 
mooie is dat eenieder bij Adullam, 
vanuit eigen talenten en werk-
ervaring, kan bijdragen aan een 
goede omgeving voor de zorg-
vragers. Daarvoor stap ik elke  
dag graag in  
de auto!

Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl
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Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:
Mariëlle Slagboom   
uit Hendrik-Ido-Ambacht (7 jaar)Justin Kuijers   

uit Staphorst (8 jaar)
Marinda van den Herik   uit Otterlo (10 jaar)

Beste jongens en meisjes en iedereen die dit leest! 

Jammer dat ik geen foto’s kan laten zien van de mooie zonnebloemen! Prachtig! Het 
was wel moeilijk om te kiezen welke drie kinderen een prijs verdienden… Deze keer 

kunnen jullie kiezen: maak een sudoku of zoek de verschillen én 
kleur deze kleurplaat in, die echt met de winter te maken heeft. 
Stuur het daarna naar: Peulenlaan 93, 3371 XH Hardinxveld-
Giessendam. Vergeet niet je naam, adres en leeftijd erop te 
schrijven! Ik hoop dat ik vóór D.V. 27 januari 2020 weer veel brie-
ven op de mat krijg. Enne… denken jullie aan de porto? Als jullie 
er te weinig postzegels op doen, moet ik het dubbele betalen.

Hartelijke groetjes, 
juf Klop

Zoek de 10 verschillen en kleur het plaatje in!

1. Gebruik alleen de cijfers 1 t/m 9. 
2. Op elke horizontale rij mag elk cijfer maar één keer voorkomen. 
3. Op elke verticale rij mag elk cijfer maar één keer voorkomen. 
4. In elk klein vierkantje mag elk cijfer ook maar één keer voorkomen. 

makkelijk moeilijk

SudokuSudokuSudoku

 ZoeK  ZoeK 
& Kleur& Kleur
 ZoeK 
& Kleur
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Tekst: Jenneke van Wijk - vrij verteld naar een verhaal uit ‘Een handvol koren’. Verhaal

Die nacht is er niemand - geen Duitser 
en geen Fransman - die niet aan thuis 
denkt. De soldaten zijn een stuk stiller 
dan anders; elke soldaat heeft genoeg 
aan zijn eigen gedachten. Ook Conrads 
gedachten dwalen af naar zijn gezin. 
Het is alweer een poosje geleden 
dat hij ze gezien heeft. Vorig jaar was 
hij met Kerst thuis. Wat was het fijn 
geweest om samen met zijn gezin het 
Kerstfeest te houden. Conrad voelt zich 
verdrietig worden. Hij is al zo lang weg 
van zijn gezin en hij verlangt zo naar ze. 
Zeker op dagen als deze…

“Vader,” had zijn zoontje Walter vorig 
jaar gevraagd, “zingen nu vanavond 
alle mensen ‘Stille nacht, heilige 
nacht’?” “Jazeker,” had hij geantwoord, 
“iedereen die de Heere Jezus lief-
heeft, zingt vanavond ter ere van 
Hem.” Walter had hem nadenkend 
aangekeken. “En de mensen dan, die 
verdrietig of ziek zijn, die zullen toch 
niet zingen? Of denkt u van wel?” Nog 
hoort Conrad zichzelf antwoorden: 
“De mensen die erg ziek zijn, Walter, 
die kunnen niet zo zingen dat je het 
kunt horen, maar zij zingen met hun 
hart mee.” “En de mensen dan, die ver-
driet hebben?”, vroeg Walter verder. 
“Nou, die moesten eigenlijk het meest 
van allen zingen, omdat juist zij de 
Heere Jezus zo hard nodig hebben.” 

Ja, dat had Conrad vorig jaar allemaal 
gezegd. En heeft hij nu, hier in de oor-
log, de Heere Jezus niet nodig? En zijn 
vrienden? En… zijn vijanden?

Plotseling staat Conrad op en legt 
zijn geweer neer. De andere soldaten 
kijken op. “Wat is er? Wat ga je doen?” 
“Ik ga zingen!”, zegt Conrad. “Zingen? 
Nu? Hier? … Maar Conrad, weet je niet 
dat dit je leven kan kosten?” De sol-
daten kijken hem verbaasd aan. Maar 
Conrad laat zich niet tegenhouden. 
“Ja, ik ga zingen. Ik móét zingen over 
het kerstwonder.” Conrad loopt al weg, 
naar de laan toe. De Duitsers kijken 
hem vol spanning na. Als dat maar 
goed gaat! De Franse soldaten zien 
Conrad komen en heffen hun geweren 
al op… wat is dat nu?
Midden in de laan blijft Conrad staan. 

En daar klinkt het in de nacht door de 
laan: “Stille nacht, heilige nacht!” De 
Franse soldaten laten hun geweren zak-
ken. Conrad zet het volgende couplet 
in en zingt het lied helemaal uit. Rustig 
loopt hij weer terug naar zijn post. 
Nauwelijks is hij terug of … hoor! 
Daar klinkt weer hetzelfde lied. De 
woorden zijn anders, want nu wordt 
het in de Franse taal gezongen, maar 
dat hindert niet. Op dezelfde plaats 
als waar Conrad stond, staat nu een 
Fransman te zingen. Als de Fransman 
uitgezongen is, wordt het weer stil in 
de laan. Diep onder de indruk hebben 
de Franse en Duitse soldaten geluis-
terd. Even wordt de oorlog vergeten. 
De soldaten denken gezamenlijk aan 
het kerstwonder, wat zo lang geleden 
is gebeurd: de Heere Jezus is geboren 
om zalig te maken wat verloren is!

Het is een koude kerstnacht in 1870, tijdens de oorlog tussen Frankrijk en 
Duitsland. Vlakbij Parijs ligt in het struikgewas Conrad von Schlicht. Hij 
moet de wacht houden deze kerstnacht, samen met nog een groepje Duitse 
soldaten. Vlakbij hem, slechts een brede laan verder, staat een groep Franse 
soldaten die ook de wacht moeten houden.

“Een stille kerstnacht”
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Feestelijke opening van 

KDC De Klimop
Een witte loper, groene en blauwe ballonnen, kleurrijke bloemen en een 

strik om het gebouw: alles wijst erop dat er op woensdag 18 september 

een feestelijke en speciale gelegenheid is bij de Obadjaschool en De 

Klimop. De gebakjes staan keurig geserveerd en leerlingen van de 

Obadjaschool wachten geduldig af om alle gasten te ontvangen. 

De aula van de Obadjaschool loopt vol met ouders, medewerkers, 
kinderen en verdere genodigden. De spanning is licht voelbaar 
bij de kinderen: het is zover! De verhuizing is achter de rug en 
nu mogen ze eindelijk gebruik maken van de nieuwe 
lokalen bij de Obadjaschool.

Een officieel moment
Na toespraken, cadeaus en zingende kinderen gaat iedereen, over de witte loper, 
naar buiten. De zon schijnt en iedereen verplaatst zich  van de aula naar de nieuwe 
aanbouw van de Obadjaschool, dat is omhangen met een grote groene strik. 

Tekst en foto's: Mathilde van Roekel
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Het moment is aangebroken: een reusachtige schaar 
wordt tevoorschijn gehaald en de kinderen Williene 
Weerstand, Lydia van den Belt en Bernd van 
Wijngaarden knippen samen met de heer 
Van der Vlies (Raad van Toezicht) de 
strik door. KDC De Klimop 
is officieel geopend!

Ook Bram Prins, 
Raad van Bestuur, 

kijkt met een positieve blik 
naar deze samenwerking. “De com-

binatie van zorg en onderwijs betekent 
voor Adullam dat kinderen, met hun eigen talen-
ten en gaven, gewoon naar school kunnen. Het was 
een geweldige opening; een mooie aftrap, waarop 
deze klimop nog verder kan groeien.”“Het is een bijzondere 

stap dat we op deze prach-
tige locatie zitten, waar alles is inge-

richt naar wens van de kinderen”, vindt Marleen 
Katgert, teamleider van De Klimop. “Ook tussen 
de teams van de Obadjaschool en De Klimop 
klikt het goed. De doelgroepen passen goed bij 
elkaar, en door de korte lijntjes is er een effici-
entere doorstroming naar het onderwijs.”

Bekijk de video 
van de opening op 
adullamzorg.nl/
openingdeklimop

KDC De Klimop
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Tekst: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

De zus van Joëlle zit in een rolstoel. Elke dag gaat ze 
werken bij Adullam. Rodi hoort vrolijke stemmen. De 
moeder van Joëlle praat met de buschauffeur. Zo vlug 
Rodi kan, loopt hij naar beneden. In de bijkeuken hangt 
zijn jas. Het zwarte boekje moet hij verstoppen, vóórdat 
ze binnenkomen! Oei… het past maar net in zijn jaszak. 

“Ha Rodi!”, hoort hij opeens een stem achter zich. Rodi 
schrikt. Daar is de buurman. Hij lacht en zegt: “Van mij 
hoef je niet te schrikken hoor, kleine buurman. Kom jij 
gezellig bij Joëlle spelen? Ik denk dat we eerst wat gaan 
drinken. Eva komt ook net thuis, zag ik.” Rodi heeft er 
een kleur van. Samen lopen ze de kamer in. Het is een 
gezellige drukte. De buurman stoeit met Eva. Joëlle 
wil ook meedoen en het is toch een herrie!  “Zo is het 
genoeg”, zegt de buurvrouw streng, maar haar gezicht 
staat vrolijk. Ze zet een dienblad met drinken op tafel. 
Rodi zit op de bank. Hij heeft het er nóg warm van. 
Maar niemand heeft gemerkt dat hij het zwarte boekje 
in zijn jas deed. Gelukkig!

Uit de tas van Eva pakt de buurman een brief. “Beste 
ouders van Eva Groene”, leest hij. “Volgende week 
maandag is het Kerstfeest. U bent van harte welkom. 

Neem gerust familie en bekenden mee.” “Fijn, 
Kerstfeest!”, juicht Joëlle. “Mag Rodi ook mee?” “Dat 
moeten we eerst aan zijn moeder vragen”, zegt de 
buurvrouw.

Het is de avond van Kerstfeest. Ze zitten naast elkaar. 
De buurvrouw, Rodi, Joëlle, de buurman en Eva. Rodi 
kijkt om zich heen. Wat zijn er veel mensen! Door de 
luidspreker klinkt: “Goedenavond allemaal.” “Dat is de 
baas van Adullam”, fluistert Joëlle tegen Rodi. “Fijn dat 
u allemaal gekomen bent”, gaat de meneer verder. Hij 
vertelt wat op het programma staat. Rodi ziet dat hij 
ook een Bijbel heeft en dat hij eruit voorleest. Dan buigt 
Joëlle haar hoofd naar Rodi. “Mijn Bijbel is kwijt”, fluis-
tert ze. “We kunnen hem nergens vinden.” Joëlle kijkt er 
verdrietig bij.

Een cadeau 
voor Rodi
“Tuut-tuut”, klinkt het buiten. Joëlle springt overeind. “Daar komt Eva 
aan!”, roept ze, terwijl ze naar beneden rent. Rodi, het buurjongetje, dat 
zo-even nog met Joëlle aan het spelen was, loopt naar het raam. Hij ziet 
de witte bus staan. Daarmee wordt Eva altijd thuisgebracht. Als Rodi naar 
beneden wil gaan, ziet hij het zwarte boekje liggen. Op het nachtkastje 
van Joëlle. Zal hij… ja, vlug stopt hij het boekje onder zijn trui. 

Z"Zoekt in het boek des 

HEEREN en leest"

Jesaja 34:16a

38



Kerstverhaal

Als het orgel begint te spelen, 
schrikt Rodi ervan. Wat heeft 
de meneer nog meer gezegd? 
Hij heeft het niet gehoord. Hij 
denkt aan de Bijbel van Joëlle. Als 
ze eens wist dat hij hem heeft... 

Hij heeft erin gekeken. Maar de 
woordjes zijn nog een beetje moei-
lijk. Gelukkig zit hij in groep 3: hij 
leert al ‘boek’ en ‘koek’ en… 

Alle mensen gaan zingen. Wat klinkt 
dat mooi! Rodi kent het versje niet. 

“Jezus, grote Koning, een veestal was 
Uw woning”... Hij begrijpt er niets van. 
Een koning die in een veestal woont… 
Ze zingen nog meer verzen en dan 

is het pauze. “Lekker, chocolademelk”, zegt Joëlle en 
ze pakt er twee koekjes bij. “Denk erom Joëlle, netjes 
één koekje nemen”, zegt de buurvrouw. “Ik pak er ook 
één voor Rodi”, zegt Joëlle gauw, en ze geeft Rodi het 
koekje. Eva zit in haar rolstoel en lacht; ze wijst naar de 
koekjes. “Ze wil ook een koekje”, zegt Rodi. “Dan pak ik 
er wel één voor jou.”

Na de pauze is het heel stil in de kerk. Wat kan die 
meneer mooi vertellen, zeg! Rodi kijkt eens naar Joëlle. 
Zou zij het ook niet zo goed begrijpen? De meneer 
zegt: “In ons hart is geen plaats voor de Heere. Dat komt 
door de zonde. Als de Heere in ons hart komt, wordt 
het goed. Is er in jouw hart plaats voor de Heere? Lees 
in je Bijbel en bid elke dag.”

Rodi kan niet slapen. Wat was het fijn vanavond! Hij 
denkt ook nog aan Joëlle, en het Bijbeltje dat hij van 
haar gepakt heeft. Rodi vouwt zijn handen, net zoals 
de buren doen en de mensen in de kerk. “Heere, 
morgen zal ik Joëlle haar Bijbel terug gaan 
geven. En wilt U in mijn hart 
komen?”

De volgende morgen loopt Rodi het tuinpad van de 
buren op. Het Bijbeltje in zijn jaszak. Hij ziet de auto van 
de buurman staan. Die is dus ook thuis. Zal hij... Nee, hij 
gaat het toch teruggeven. Met zijn jas nog aan, loopt 
hij de kamer in. “Hé Rodi,” groet de buurman, “nu kom 
je zeker een keer bij mij spelen?” Plagend kijkt hij naar 
Joëlle. “Ik eh…,” zegt Rodi verlegen, “ik kom iets bren-
gen.” En hij geeft het Bijbeltje terug. “Wát?”, roept Joëlle. 
“Had jij die?” Met grote ogen kijkt ze naar Rodi. Dan ver-
telt Rodi alles. Dat hij thuis geen Bijbel heeft en dat hij 
er ook graag één wilde hebben. En dat hij gisteren, na 
het Kerstfeest, tegen de Heere heeft gezegd dat hij de 
Bijbel van Joëlle weer terug ging geven. “Wat fijn, Rodi, 
dat is heel goed van je”, zegt de buurvrouw. “Wacht 
even, dan zal ik wat halen.” Even later komt de buur-
vrouw terug met een klein pakje. “Hier, Joëlle, geef dit 
maar aan Rodi.”

De buren zijn niet boos. Gelukkig. Maar krijgt hij nu een 
cadeautje? Rodi scheurt het papier eraf. Een Bijbel! “Een 
cadeau voor jou”, zegt de buurman. Er zit een boeken-
legger in. De buurman leest voor wat erop staat: “Zoek 
Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft 
genoeg.” Rodi doet de Bijbel open. Hij wijst met zijn 
vinger en spelt de letters: “Z-oe-k-t in het b-oe-k…” “Des 
HEEREN”, leest de buurman verder. Rodi kijkt trots. Hij 
kan al een beetje lezen! “Lees maar elke dag in je Bijbel”, 
zegt de buurvrouw. “Dat is het Boek van de Heere.”

Rodi loopt naar huis met het zwarte boekje in zijn han-
den. Hij zwaait naar Joëlle. Wat is hij blij met zijn Bijbel; 
zijn eigen zwarte boekje.
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“Als bewoners met zo’n laag 
niveau hun handen vouwen, 

dan ontroert me dat”
Ze kon er niet meer 

tegen. Hoe in reguliere 

zorginstellingen 

omgegaan wordt met 

leven en dood. “Zo hard! 

Wat erg is dit. Ik wil naar 

een identiteitsgebonden 

instelling. Wat ik ga 

doen, dat maakt me niet 

uit”, vertelt meewerkend 

teamleider Jeanet 

Huiskamp (48) over hoe 

ze in 2011 bij Adullam 

terechtkwam. Nu is de 

gehandicaptenzorg haar 

passie geworden.  

Maar dat wist ze toen 

nog niet, vertelt ze.

Jeanet: “Wat een voorrecht dat de 
Bijbel elke dag op tafel komt. Dat er 
gelezen wordt met de bewoners en 
dat er psalmen gezongen worden. Het 
is bijzonder dat er nog instellingen 
zijn waar dit kan. Tegelijkertijd brengt 
die identiteitsgebonden zorg ook een 
verantwoordelijkheid met zich mee. 
Die drukt soms op me.”

Strijd
Ze vervolgt: “De ouders hebben de 
doopbelofte afgelegd; die nemen 
wij niet over. Maar we proberen er 
wel invulling aan te geven. Het blijft 
altijd een strijd. In mijn groep, waar 
intensieve zorg verleend wordt, is 
het niveau soms heel laag. Sommige 
bewoners hebben een verstand van 
een baby van een half jaar tot een 
jaar oud. Denk je eens in: hoe vertel je 
een baby over de HEERE? Sommigen 
kunnen niet praten en dan zie je soms 

weinig terug. Maar af en toe merk je 
dat je door het zingen van een psalm 
een ingang vindt. Wanneer dan zelfs 
de bewoners met zo’n laag niveau uit 
eerbied als vanzelf, maar zo respect-
vol, hun handen vouwen, dan ontroert 
me dat zo. Dan hoop je - daar bid je 
om - dat de Geest mag werken; dat 
het verder dan het gehoor gaat. En 
gelukkig is het niet van ons afhanke-
lijk. De HEERE wil ook in deze bewo-
ners werken; je hoeft er geen groot 
verstand voor te hebben.” 

Deden we genoeg?
“Zeker wanneer iemand overlijdt, 
houdt me altijd de vraag bezig: is het 
wel genoeg, wat we gedaan heb-
ben? Tegelijkertijd is het heel mooi 
dat binnen Adullam zoveel méér 
ruimte is om invulling te geven aan 
het proces rondom het sterven. Dat 
vind ik belangrijk. Daarom vind ik de 

H“Het geeft mij 

vertrouwen dat 

ouders hun kind aan 

mij toevertrouwen”

Tekst: Anne Rebel-Lodder
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HERINTREDER AAN HET WOORD

palliatieve zorg zo mooi. Als de eeu-
wigheid roept, dan wil ik samen met 
de familie nog zoveel mogelijk voor 
iemand betekenen. Ik zeg ook altijd 
tegen mijn collega’s: laten we nog een 
psalm zingen. Lees nog een stuk uit 
de Bijbel. Nu kan het nog... En als het 
dan zover is, ligt er zó’n beslag op het 
terrein…”
Jeanet vertelt verder: “Een tijdje terug 
maakten we mee dat de vader van één 
van de bewoners zou gaan sterven. 
De bewoner heb ik daarin geprobeerd 
te begeleiden, mede met de hulp van 
de orthopedagoog en de logopedist. 
We zijn naar zijn ouderlijk huis gegaan 
om zijn vader te bezoeken. Ik heb een 
mapje aangelegd met foto’s, waar later 
ook de rouwkaart bij kwam. Op zulke 
momenten merk ik hoeveel ik beteken 
voor bewoners. Toen de bewoner alle 
namen van de zussen en broers op de 
kaart voorlas, wees hij naar mij: ik stond 

er niet bij. Dat raakte me 
diep. Ik zei: ‘Je bent wel 
mijn vriend, maar het is 
niet mijn papa.’” 

Puur
“Gehandicapten kun-
nen zo puur zijn. Die 
puurheid heeft ervoor 
gezorgd dat ik nu zo’n 
passie voor hen heb.” 
Jeanet lacht: “Op een 
keer ging ik met een 
bewoner naar het zestig-
jarig huwelijksjubileum 
van zijn ouders. Toen 
was er iemand tijdens 
de receptie, die op mijn 
stoel wilde gaan zit-
ten. De bewoner trok de 
stoel opzij, want ik moest 
daar zitten”, schatert 
ze. “Hierdoor betekent 

Adullam zoveel voor mij. Er zijn maar 
weinig hobby’s waar je voor betaald 
wordt. Nou, zo’n hobby heb ik.”

Band
De intensieve zorg heeft een apart 
plekje in haar hart. “Deze zorgvragers 
zijn zó afhankelijk, je kunt veel voor ze 
betekenen. Ik beschouw het als een 
gave van God om voor deze mensen 
te mogen en te kunnen zorgen. Het 
geeft mij ook vertrouwen dat ouders 
hun kind aan mij toevertrouwen. Dat 
ik ze mag verzorgen. Ik zeg ook altijd: 
‘Bedankt, dat ik voor ze mag zorgen.’ 
Voor ouders betekent het heel wat. Je 
moet altijd de samenwerking blijven 
bewaken. Dan gaat het met de zorg-
vrager ook goed. Maar ouders vervan-
gen, dat kun je nooit. Ik krijg wel een 
band met de bewoners die ik verzorg. 
Ja, ik weet het: je moet professio-
neel blijven. Maar dat is moeilijk als je 

iemand dag in, dag uit, vaak jarenlang, 
verzorgt. Ik raak vergroeid met ‘mijn’ 
mensen. Sinds dat ik hier werk, heb 
ik al acht keer meegemaakt dat een 
bewoner overleed. Dat slaat een gat.”

Professionalisering
De laatste jaren heeft Jeanet de zorg 
binnen Adullam sterk zien professi-
onaliseren. “Een duidelijke zorgvisie 
vanuit het ASBM-model resulteert in 
kwalitatief hoogstaande zorg. Daarbij 
is een juiste samenstelling van teams 
essentieel. Loopt het binnen het team 
goed, dan zie je dat ook terug bij de 
zorgvragers. Goed gemixte teams 
bestaan uit schoolverlaters, ervaren 
mensen, zij-instromers, mannen én 
vrouwen en herintreders. Zij vormen 
een mooie mix, waarin ze elkaar aan-
vullen. Dan is er ook genoeg nuchter-
heid in een team, er is zakelijkheid en 
overwicht. Als herintreder breng ik 
levenservaring in. Niet alle kennis haal 
je nu eenmaal uit een boek. Daarmee 
vul ik de schoolverlaters aan, die hier 
met nieuwe kennis binnenkomen.”
Jeanet besluit: “Adullam is een goede 
werkgever. Verpleegtechnische han-
delingen hoefde ik niet meer te leren. 
En het begeleiden van de bewoners 
heb ik in de praktijk opgepikt en ook 
tijdens de opleiding Sociaal Agogisch 
Werk, niveau vier. Ik kan binnen 
Adullam cursussen volgen en ik krijg 
alle ruimte. Daardoor kan ik me verder 
ontwikkelen in mijn functie als mee-
werkend teamleider.”

O"Op momenten van intens 

verdriet merk je hoeveel je 

voor een bewoner betekent"
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ontdek de nieuwe
woontrends.

Ga naar

soetwonen.nl

voor inspiratie 

en meer!

              HOOFDSTRAAT 11-13  •   BERGAMBACHT  •   0182-351 518  •   INFO@SOETWONEN.NL  •   SOETWONEN.NL

 Vraag ‘t gratis  
magazine snel 
    online aan!
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Geïnteresseerd in weer gaan werken? 
Bel of app naar 06 37 18 40 23 of mail naar hr@adullamzorg.nl.
Kijk ook op werkenbijadullam.nl voor actuele vacatures.

Iets betekenen 

voor een ander, maakt 

mijn werk heel waardevol!

Waardenvolle 

zorg



Steun
   Adullam

Ongeveer vijftig actievrijwilligers kwamen 
op 9 oktober jl. bij elkaar rondom het thema 
Fondsenwerving. Het werd een gezellige avond, 
waarbij volop ruimte was voor ontmoeting en het 
delen van kennis en ervaringen. 

Jan Loosman, begeleider op Druivenstein in Staphorst, 
gaf een inkijkje in zijn werk. “U weet waarom Adullam 32 
jaar geleden is opgericht. Dat doel, deze reden, is nog 
hoogst actueel.” Jan vertelde over een ouder van een 
deelnemer, die nog maar kort op Druivenstein komt. 
“Met zichtbaar verdriet vertelde deze ouder me over de 
momenten waarbij haar kind achter gewelddadige tv-
series werd geplaatst en over een barbecuefeest, waarbij 
de begeleiders op de tafels dansten. Dat gebeurt bij de 
zogenoemde christelijke instellingen. Ze vertelde: ‘Dát is 
de reden dat mijn kind nu bij Adullam zit.’” 
Als voorzitter van comité Puttershoek vertelde Floor de 
Groot wat er allemaal komt kijken bij het organiseren 
van een verkoping. Denk bijvoorbeeld aan vergunnin-
gen aanvragen (steeds weer nieuwe), zorgen voor een 
afwisselend aanbod, het opstellen van een plattegrond, 
zorgen voor voldoende vrijwilligers en ook de financiële 
afwikkeling. Na het organiseren van 22 verkopingen is 
inmiddels heel wat ervaring opgebouwd, waar we met 
elkaar van kunnen leren.
Duidelijk blijkt dat de enorme inzet van al die vrijwilli-
gers nodig is en blijft. Daardoor blijft het nog mogelijk 
dat iedere dag de Bijbel opengaat en daaruit gespro-

ken kan worden. Weet u zich 
ook betrokken bij het doel van 
Adullam?

Jan van Velthuizen

communicatie en 

fondsenwerving

Dankbaar voor 
Adullam, dank 
aan de vrijwilligers

Tijdens een gezellige middag in april jl. werd DAC 
Muiderheim verblijd met de schenking van een bus. 
De bijdragen daarvoor kwamen van comité Doornspijk 
en ook door het organiseren van een zangavond door 
ouders Van der Zande. De bewoners gebruiken de 
bus om vanuit Muiderheim naar hun werk te gaan. 
Nogmaals hartelijk dank!

De jongerenvereniging 
(JV) van de HHK te 
Maartensdijk heeft in maart 
jl. een stampottenmaaltijd 
gehouden, waarvan de 
opbrengst bestemd was 
voor een duofiets. Deze 
duofiets is op 23 augustus 
jl. overhandigd aan 
woongroep Adelaar op 
Kroonheim. De bewoners 
zijn er enorm blij mee. JV 
Maartensdijk: bedankt!

Op zaterdag 13 juli jl. hebben ma Doorn en Andrea 
Doorn op de boerderijfair bij de landwinkel van 
familie Keizer in Stelledam gestaan. De opbrengst 
was € 750. Hartelijk dank voor deze inzet!

Boerderijfair levert 
€ 750 op voor Adullam

JV eet stamppot voor een duofiets!

Bus voor Muiderheim
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Steun Adullam

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

D.V. MAANDAG 30 DECEMBER 2019

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

D.V. ZATERDAG 18 JANUARI 2020

Musica Sacra; Datheen-samenzangavond;  
kerk open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur; toegang  
vrij; collecte voor Adullam, De Schutse en Siloah;  
in de Singelkerk, Kerksingel 1,  Ridderkerk.

D.V. ZATERDAG 22 FEBRUARI 2020

Con Amore (Elspeet) en Salvatori (Nunspeet); 
zangavond; aanvang 19.30 uur; algehele leiding  
en appélwoord ds. M. Kempeneers; collecte voor 
Adullam; HHG, Vierhouterweg 71, Elspeet.

D.V. ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020

Psalmzangavond/-middag samen met de bewoners 
van Beekheim; van 14.00 tot 15.30 uur; toegang vrij; 
collecte voor Adullam; OGGiN, Bantuinweg 27, Rhenen.

D.V. VRIJDAG 6 MAART 2020

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

Verkoping 
Werkendam 
goed bezocht!
We mogen terugzien op een goed 
bezochte en gezellige verkoping op 28 
september jl. Er is weer heel veel werk 
verzet door alle vrijwilligers, waarvoor 
onze hartelijke dank! De verkoping 
heeft dit jaar een prachtig nettobe-
drag van € 22.500 opgebracht. De 
prijswinnaars van de kleurwedstrijd 
zijn: Céline van Houwelingen (6 jaar), 
Jedidja van de Berge (7 jaar) en Lisa 
Geuze (10 jaar). Gefeliciteerd!

Op vrijdag 1 november jl. 
is in De Klomp ’t Klomper-
schuurtje heropend!

’t Klomperschuurtje is in 2010 begonnen, op initiatief van 
de familie Van Roekel, in een leegstaande varkensschuur 
achter de woning. In de achterliggende maanden is door 
Handelsonderneming Mees van Roekel de verkoopruimte 
flink uitgebreid. Men beschikt nu over ongeveer 225 

vierkante meter verkoopruimte, die helemaal vol staat met 
huishoudelijke artikelen, woondecoratie, spellen, antiek, meer dan 
duizend boeken en kleine meubeltjes. De volledige opbrengst 
gaat naar De Schutse en Adullam. ‘t Klomperschuurtje is elke eerste 
zaterdag van de maand geopend van 9.00 tot 16.00 uur.
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Diverse comités bieden oliebollen, appelbeignets of andere producten 
aan. Hieronder ziet u waar u terechtkunt voor uw eindejaarsbestelling:

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

Oliebollenactie 2019
Plaats Comité Contactpersoon Bestellen vóór D.V. Afhalen op D.V. 

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

zaterdag  30 dec. vrijdag 29 en zaterdag 30 december staat de 
verkoopwagen bij slijterij Van de Beek. U kunt 
hier ook terecht zonder bestelling.

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

n.v.t. U kunt zonder bestelling terecht bij de 
verkoopwagen die bij de Jumbo staat: 
zaterdag 28 december van 10.00 tot 15.30 uur, 
maandag 30 december van 10.00 tot 16.30 uur, 
dinsdag 31 december van 9.00 tot 17.00 uur

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

maandag  30 dec. 
12.00 uur

dinsdag 31 december 
van 13.00 tot 14.30 uur in de Pniëlkerk

Ede, Ederveen, 
Harskamp, 
Wekerom,  
Renswoude, 
Veenendaal, 
Rhenen, 
Overberg

Ede Dhr. M. van Roekel, M 06 44 87 33 23, 
E bestellingen@adullamcomiteede.nl 
of via het formulier op 
www.oliebollenactie.nu 

zaterdag  21 dec. dinsdag 31 december van 14.00 tot 15.00 uur in
Ede: Stadhouder Willem III-school en Zecksteeg 9;  
Ederveen: Sneeuwbesstraat 3; Renswoude: Oude 
Holleweg 34; Harskamp: verenigingsgebouw 
Eben-Haëzer; Wekerom: Lage Valkseweg 54; 
Veenendaal: Regentesselaan 19; Rhenen: Eben-
Haëzerschool; Overberg: Heuvelsesteeg 7

Uddel 
Ermelo  
Putten

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

dinsdag 31 december van 10.00 tot 11.00 uur in 
Uddel: Kroonheim;
Ermelo: overleg via T 06 53 85 56 43; 
Putten: Van Pallandstraat 7

Garderen 
Kootwijkerbroek 
Voorthuizen

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

wordt bezorgd op dinsdag 31 december 
tussen 9.00 en 11.00 uur

Hardinxveld-
Giessendam 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

Hardinxveld-Giessendam: 
maandag 30 december na 12.00 uur

Sliedrecht: 
dinsdag 31 december van 10.00 tot 12.00 uur

Hendrik-
Ido-Ambacht

Hendrik-
Ido-Ambacht

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

dinsdag  24 dec. 
17.00 uur

maandag 30 december van 12.00 tot 14.00 uur

Krimpen a/d 
IJssel

Krimpen 
a/d IJssel

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

donderdag 
28 dec.

dinsdag 31 december

Hoeksche Waard 
en omstreken

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

zaterdag 28 dec. maandag 30 december (tijdens winterfair 
op Maasheim) van 14.30 tot 19.30 uur

Werkendam 
en omstreken

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

dinsdag 31 december tussen 9.30 en 11.30 uur

Woudenberg 
Scherpenzeel

Woudenberg Christine van Vlastuin, 
T 033 286 25 85, 
E adullamwoudenberg@hotmail.com
Voor de thuisbakkers: bestel bij ons 
uw complete meelpakket (voor info 
neem contact op)!

zaterdag 28 dec. dinsdag 31 december van 9.30 tot 10.30 uur 
(Het Wencum 2, Woudenberg); in overleg is 
afhalen in Scherpenzeel mogelijk
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Giftenverantwoording laatste kwartaal 2019 Gerealiseerd project

JAARDOEL

€ 170.100

JAARDOEL

€ 86.400

JAARDOEL

€ 45.000

KWARTAAL 1 - 3 2019 

€ 138.843

KWARTAAL 1 - 3 2019 

€ 234.156
KWARTAAL 1 - 3 2019 

€ 61.898

KWARTAAL 1 - 3 2019

€ 52.140

KWARTAAL 1 - 3 2018 

€ 83.144

KWARTAAL 1 - 3 2018 

€ 177.225
KWARTAAL 1 - 3 2018 

€ 56.944

KWARTAAL 1 - 3 2018 

€ 31.369

Giften van instellingen 
en fondsen

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

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

KWARTAAL 1 - 3 2018

€  895.104

JAARDOEL 2019

€  1.217.700
KWARTAAL 1 - 3 2019 

€  1.035.592

JAARDOEL

€ 321.000
KWARTAAL 1 - 3 2019 

€ 210.195
KWARTAAL 1 - 3 2018 

€ 194.344

Giften van 
particulieren

Giften van 
kerken

JAARDOEL

€ 595.200
KWARTAAL 1 - 3 2019 

€ 338.360
KWARTAAL 1 - 3 2018 

€ 352.078

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Bedrijven dragen 
bij aan veiligheid

Steun Adullam

In 2019 bestemt Adullam de giften van 
bedrijven onder andere voor de inzet van 
een extra slaapdienst op de woonlocaties 
in Staphorst. Dat komt de veiligheid en 
veiligheidsbeleving ten goede.

Vanuit de bekostiging door de overheid 
wordt de inzet van de begeleiders betaald. 
Afhankelijk van de groepsgrootte en de 
begeleidingsvraag van de bewoners, kunnen 
de begeleiders ingezet worden. De groeps-
grootte op Schoonsterheim en Lindenheim is 
te klein om uit de reguliere bekostiging twee 
begeleiders in te zetten tijdens de nacht. 
Doordat deze locaties zich wel in verschil-
lende wijken bevinden, kiest Adullam ervoor 
om in de nacht twee begeleiders in te zet-
ten. Zonder de bijdragen van de bedrijven 
zou deze extra inzet ten laste komen van de 
dagelijkse begeleiding én dus ten laste van 
de directe zorg voor de bewoners. Adullam 
is dankbaar voor de vaak jarenlange trouwe 
ondersteuning door de talloze bedrijven 
en organisaties. U draagt indirect bij aan de 
directe zorgverlening!

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

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

zaterdag  30 dec. vrijdag 29 en zaterdag 30 december staat de 
verkoopwagen bij slijterij Van de Beek. U kunt 
hier ook terecht zonder bestelling.

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

n.v.t. U kunt zonder bestelling terecht bij de 
verkoopwagen die bij de Jumbo staat: 
zaterdag 28 december van 10.00 tot 15.30 uur, 
maandag 30 december van 10.00 tot 16.30 uur, 
dinsdag 31 december van 9.00 tot 17.00 uur

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

maandag  30 dec. 
12.00 uur

dinsdag 31 december 
van 13.00 tot 14.30 uur in de Pniëlkerk

Ede, Ederveen, 
Harskamp, 
Wekerom,  
Renswoude, 
Veenendaal, 
Rhenen, 
Overberg

Ede Dhr. M. van Roekel, M 06 44 87 33 23, 
E bestellingen@adullamcomiteede.nl 
of via het formulier op 
www.oliebollenactie.nu 

zaterdag  21 dec. dinsdag 31 december van 14.00 tot 15.00 uur in
Ede: Stadhouder Willem III-school en Zecksteeg 9;  
Ederveen: Sneeuwbesstraat 3; Renswoude: Oude 
Holleweg 34; Harskamp: verenigingsgebouw 
Eben-Haëzer; Wekerom: Lage Valkseweg 54; 
Veenendaal: Regentesselaan 19; Rhenen: Eben-
Haëzerschool; Overberg: Heuvelsesteeg 7

Uddel 
Ermelo  
Putten

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

dinsdag 31 december van 10.00 tot 11.00 uur in 
Uddel: Kroonheim;
Ermelo: overleg via T 06 53 85 56 43; 
Putten: Van Pallandstraat 7

Garderen 
Kootwijkerbroek 
Voorthuizen

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

wordt bezorgd op dinsdag 31 december 
tussen 9.00 en 11.00 uur

Hardinxveld-
Giessendam 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

Hardinxveld-Giessendam: 
maandag 30 december na 12.00 uur

Sliedrecht: 
dinsdag 31 december van 10.00 tot 12.00 uur

Hendrik-
Ido-Ambacht

Hendrik-
Ido-Ambacht

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

dinsdag  24 dec. 
17.00 uur

maandag 30 december van 12.00 tot 14.00 uur

Krimpen a/d 
IJssel

Krimpen 
a/d IJssel

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

donderdag 
28 dec.

dinsdag 31 december

Hoeksche Waard 
en omstreken

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

zaterdag 28 dec. maandag 30 december (tijdens winterfair 
op Maasheim) van 14.30 tot 19.30 uur

Werkendam 
en omstreken

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

maandag 30 dec. 
12.00 uur

dinsdag 31 december tussen 9.30 en 11.30 uur

Woudenberg 
Scherpenzeel

Woudenberg Christine van Vlastuin, 
T 033 286 25 85, 
E adullamwoudenberg@hotmail.com
Voor de thuisbakkers: bestel bij ons 
uw complete meelpakket (voor info 
neem contact op)!

zaterdag 28 dec. dinsdag 31 december van 9.30 tot 10.30 uur 
(Het Wencum 2, Woudenberg); in overleg is 
afhalen in Scherpenzeel mogelijk

In het derde kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen:
G.C. K. € 26.462   •   A. van L. € 2.000   •   P.L. van der W. € 33.694 
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dullam 
wenst u 

van harte 
gezegende 

kerstdagen en 
een voorspoedig 

2020 toe!

A
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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. Ellen Baaijens als secretaresse 

Muiderheim
2. Johanna van den Berg
 als medewerker activiteitenbegeleiding

Kroonheim
3. Chantal de Krieger als leerling SAW
4. Marieke van Beuzekom als leerling SAW 
5. Sofia Verhaar als activiteitenbegeleider
6. Deborah Hoogeveen als leerling SAW
7. Jaap Goorhuis  

als medewerker woonbegeleiding i.o. 
8. Henrike Pitlo-van de Kolk  

als huishoudelijk medewerker 
9. Woudine van de Kamp  

als medewerker activiteitenbegeleiding 

Maasheim
10. Hanna van Dijk als medewerker 

woonbegeleiding 
11. Theresia Mallegrom-Dorst  

als medewerker activiteitenbegeleiding
12. Wilhelma van den Burger  

als medewerker woonbegeleiding i.o. 
13. Adrianne Tieman-Verhelst  

als medewerker woonbegeleiding 
14. Jacomine Mudde als leerling SAW
15. Hanna Hoogendijk als woonbegeleider
16. Hilbert de Vos als medewerker 

activiteitenbegeleiding i.o. 

Beekheim
17. Marion van der Lee 

als medewerker woonbegeleiding 
18. Jacco Mulder  

als medewerker woonbegeleiding i.o.

19. Annelies Hardeman-Blok  
als medewerker woonbegeleiding i.o. 

20. Eva van Ginkel als leerling SAW

Molenheim
21. Marijke de Groot als woonbegeleider

Polderheim
22. Marjolijn Verheij als huishoudelijk medewerker 

KDC De Klimop
23. Jenneke Schra als huishoudelijk medewerker 

Veldheim
24. Adrianne Maassen  

als medewerker activiteitenbegeleiding i.o.

De Klimboom (Rehobothschool)
25. Marleen van Haaften als zorgondersteuner

Tekst: afdeling Personeelszaken Personeelsregister

Nieuwe 
medewerkers

22

18

20
19

21

17

9

11

24

25

13

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?

16

8

12

15
14

7

10

23

1 3

6

2
4

5

Adullam Contact   |   51



52

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

26 september 2019: Alice den Hertog 
(De Klimboom) en Gerbert van Leeuwen

21 juni 2019: Hanneke Soetendaal 
(Kroonheim) en Ard Jan van Manen

19 september 2019: Herber de 
Jong (Maasheim) en Lydia Rijkse

 Wij zijn getrouwd!

Veldheim-schippers Tijdens het varen op de 
Loosdrechtse Plassen hebben 
de deelnemers van Uitzicht 
hun vaarbewijs gehaald. 
Gezamenlijk zochten ze 
steeds de volgende boei.

Annie van der Weijden-Renselaar, 
medewerker woonbegeleiding 
Kroonheim Met enthousiasme verricht 

Klaas arbeidsmatig werk; 
dat is wel duidelijk!

Ondanks zijn 
beperkingen is Jacob 
echt een doorzetter en 

doet hij stoer werk 
met de palletwagen!

Stoer werk

12½ jaar 
werkzaam 
bij Adullam
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Wat eten we 
vanavond?

Smullen!

Marijke doet samen met Tjerk de 
boodschappenbestelling, Tjerk 

kiest het avondeten.

Albert (De Klimboom) lust héél graag 
“taaat”. Daarbij maakt hij zelfs het 
gebaar van taart; wat een knapperd!

Even buurten

Even buurten

Druivenstein-jubilaris

Nieuw leven 
bij Samenzó

De Klimop-
jubilaris

Werkplezier

Op Maasheim komt Anne-Lotte 
letterlijk ‘even buurten’ bij  
begeleider Jannet Herweijer

Gert Dooijeweerd heeft met zijn zus, 
zwager én natuurlijk zijn collega’s zijn 

25-jarig jubileum gevierd! Ze deden een 
spel aan de hand van foto’s uit de oude 
doos en natuurlijk kreeg Gert cadeaus.

Wat kunnen de deelnemers 
van Samenzó toch genieten 
van de pasgeboren alpaca’s! 
Na een dag hard werken 
gaan Heditha en Herbert nog 
snel even bij de dieren kijken.  

Williene Weerstand kwam als 
peuter naar KDC Horstheim en 
nu is ze al 12,5 jaar bij Adullam! 
Sinds afgelopen zomer gaat ze 
naar De Klimop, waar ze steeds 
weer geniet van de sfeer en de 
activiteiten op haar groep.

Bastiaan komt voor zijn werk 
graag naar Kroonheim, waar 
hij met veel plezier inpak-
werk en ook andere klussen 
doet! Bastiaan: “Het is gezel-
lig en we beleven van alles!”



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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ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
is de regionale totaalleverancier

van alle voorkomende hijsmiddelen
van halkranen tot en met rondstroppen. 

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a 6716 BS Ede

tel. 0318-655675
www.asav.nl
info@asav.nl 

 Servicemonteur
 halkranen

 Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

periodieke inspecties, onderhoud, reparaties
en moderniseringen van bovenloopkranen.

 Wat bieden wij?
 Een afwisselende en verantwoordelijke baan

binnen een gezellig team.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een eigen 
servicebus!

 Wat vragen wij?
 Enthousiasme, flexibiliteit en collegialiteit.
 Minimaal MBO werk- en denkniveau.

Ervaring in een soortgelijke functie.

Interesse? Stuur dan je C.V. naar: 
dirk@asav.nl

Wij zijn op zoek naar een



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 
Woudenberg
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

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn alweer begonnen! Zet 
u het alvast in uw agenda? D.V. vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het weer 
DOEN voor Adullam! bij verschillende locaties. Steekt u de handen uit de 
mouwen tijdens deze vrijwilligersdagen? Meer info en aanmelden kan via 
adullamzorg.nl/doen.

…heim, weet u een passende naam?

DOEN voor Adullam! 2020

De woonlocaties in Staphorst gaan verhuizen, en komen naast het 
huidige dagactiviteitencentrum Horstheim in Staphorst. Weet u een 
passende naam voor deze nieuwe woonlocatie? Let op: de naam moet 
eindigen op het woord ‘heim’.

 Win een lekkernij uit de Horstheim bakkerij! 
  Stuur de nieuwe naam, met telefoonnummer naar  

communicatie@adullamzorg.nl, en vermeld waarom juist  
die naam passend is.
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