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4 17Omgaan met verandering Aandacht 
voor...

Inhoud Voorwoord

Er is in de afgelopen tijd veel 
veranderd bij Adullam. De ver-
anderingen zijn zichtbaar en 
vooral ook voelbaar. Gelukkig 
wordt er met onze bewoners 
veel over gepraat en weten 
zij bij wie ze terechtkunnen. 
Ondanks alle zorgen leest 
u in dit blad over vele crea-
tieve ideeën van bewoners en 
begeleiders. Werk wordt naar 
de woongroepen gehaald, 
groepen houden elkaar op de 
hoogte middels een zelfge-
maakte krant en bewoners 
helpen huishoudelijk mede-
werkers. De kaarten die bewo-
ners, deelnemers en logés 
krijgen via de actie ‘Geef nú 
warmte!’, geven moed om vol 
te houden; deze actie is van 
harte aanbevolen. 
U leest er meer 
over in Steun 
Adullam. 

A. Prins
Raad van Bestuur
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Geliefden, deze zware en moeilijke tijd heeft al veel 
pennen in beweging gebracht. Wordt er teveel 
gezegd als erop gewezen wordt dat de Heere er 

een bedoeling mee heeft? Zeggen we teveel als we dit 
alles een bestraffing van de Heere noemen? Wat is nu de 
bedoeling van de Heere met Nederland, de kerken en ons 
persoonlijk? De Heere is er met dit alles op uit dat we ons 
zullen keren tot Zijn bestraffing. De kanttekening van onze 
Statenvertaling zegt o.a. bij dit vers: ‘dat is, doet boete en 
betert u door kracht van Mijn bestraffing’. De bestraffing 
van de Heere kan door woorden gebeuren. Dus door Zijn 
Woord en de prediking ervan. Hij kan ook Zijn bestraf-
fingen geven door middel van rampen in de natuur en 
door ziekten en door vele andere dingen. Gaat het ons te 
ver? Zegt dat bekende psalmversje het niet: “Wie wijs is, 
merk’ die dingen, / En geev’ verstandig acht / Op ’s HEEREN 
handelingen, / Zo vol van gunst als macht”, psalm 107:22. 
Wordt u wijs gemaakt door Zijn Goddelijk handelen?

Wat heeft de Heere een geduld met ons. Hij heeft ons jaren 
overladen met Zijn gunstbewijzen. Hoe hebben we dit alles 
gewaardeerd en gebruikt? Wisten we niet dat al deze goe-
dertierenheden van de Heere tot bekering moesten leiden? 
(Rom. 2:4) En als we dit dan niet weten, komt de Heere nog 
door middel van Zijn bestraffend Woord en daarbij met een 
ernstige ziekte om ons wakker te schudden. Wat een won-
der! De Heere had ons ook door kunnen laten gaan, zonder 
enige waarschuwing. Hij had ons vet kunnen laten wor-
den tot de dag der slachting. Maar nee, Hij komt met Zijn 
bestraffing. Neemt u deze ter harte?

Weet u wat nu zo wonderlijk is? De Heere komt niet alleen 
met Zijn bestraffing, maar ook met Zijn belofte. We lezen 
dat op vele andere plaatsen in Gods Woord. Wat is dat een 
heerlijke genade. Om zo ook verder onderwezen te worden 
in Zijn heerlijke belofte. Als er een keren is tot Zijn bestraf-
fing, dan volgt er wat in onze tekst: ‘zie, Ik zal Mijn Geest 
overvloediglijk uitstorten’. Zo is nu de Heere. Hij vermaant 

en belooft. Hij had ook direct met Zijn rechtvaardige straf-
fen kunnen komen zonder enige belofte. Hij kan en wil 
genade bewijzen aan een wederstrevig volk. Hij vermaant 
indringend: “Vernedert u dan onder de krachtige hand 
Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd”, 1 Petr. 5:6.

Wat een heerlijke belofte van de Heilige Geest. Let ook 
op dat woordje ‘zie’. Let erop, zo ben Ik! Let erop, dat zal 
echt gebeuren! Keert u tot Mijn bestraffing. Zo zal Hij Zijn 
Heilige Geest uitstorten. Hij heeft dat eeuwen later over-
vloedig gedaan op de Pinksterdag, op grond van Christus’ 
werk. Zijn prediking ging uit. Zondaren werden in de predi-
king geconfronteerd met de goedheid van de Heere, maar 
ook met hun zonden en schuld. Zij hadden de Heere Jezus 
Christus gekruisigd (Hand. 2:36). Er waren ongeveer 3000 
mensen die zich keerden tot de bestraffing des Heeren. Ze 
bekeerden zich en ontvingen vergeving van hun zonden 
en ze ontvingen ook de Heilige Geest (vers 38). Bovendien 
ontvingen ze nog een rijke belofte voor hun kinderen (vers 
39). Zo is nu de Heere. Hij is goed en gaarne vergevende, 
en van grote goedertierenheid allen die Hem aanroepen 
(Psalm 86:5). We leven nog in dit heden der genade. De 
Heere is niet veranderd. Keert u dan tot Zijn bestraffing nu 
het nog kan en Hij zal niet achterblijven. 

Dan volgt er nog iets: “(…) Ik zal Mijn woorden u bekendma-
ken.” De Heilige Geest maakt gebruik van Zijn eigen Woord. 
Zijn dat niet woorden van Zijn recht en genade? Zou Hij niet 
bekendmaken dat van ons geen draad deugt? Dat er nooit 
ook maar enige gedachte zal komen om terug te keren tot 
God. Naar Zijn recht kan en mag Hij zondaren voor eeuwig 
wegstoten. Dat is verdiend! Maar dan ook dat Hij in Christus 
Zelf aan Zijn recht heeft voldaan om zondaren door Zijn eeu-
wig welbehagen te zaligen tot eer van Hem. Is Gods genade 
te klein om u te zaligen? Nee toch? Daarom laat de Heere dit 
indringende woord tot u uitgaan: “Keert u tot Mijn bestraf-
fing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; 
Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.”

Overdenking

Spreuken 1:23

“Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden 
overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.”

Keert u tot Mijn bestraffing

Ds. A. de Groot, Genemuiden 
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Een voorbeeld 
kunnen we nog 

nemen aan de 
werklust van de 

bewoners van 
de Beekheim-

appartementen. 
Sinds het 

coronavirus hen 
verhindert om aan 

het werk of naar het 
DAC te gaan, maken 
ze er met elkaar het 

beste van.

Bewoners thuis 
door corona

Tekst: Anne Rebel-Lodder, foto’s: eigen foto’s

“Beekheim heeft er  nog nooit zo mooi bij gelegen”

De dames ondersteunen de huis-
houding of helpen mee ontsmetten. 
De mannen tuinieren, zemen ramen 
en maken het tuinmeubilair schoon. 
“Beekheim heeft er nog nooit zo 
mooi uitgezien”, lacht meewerkend 
teamleider Marieke van Roekel.
“Dat klopt”, beaamt Tonia Bank, werk-
zaam in de huishouding. Ze vervolgt: 
“De bewoners nemen ons allerlei 
taken uit handen. Met huishoudelijk 
werk ben ik nu minder druk, maar 

daar is wel andere drukte voor in 
de plaats gekomen. Zoals het 
dagelijkse ontsmettingswerk van 
deur grepen, lichtknopjes en trap-
leuningen. En nu iedereen thuis is, is 
het rommeliger en worden de groe-
pen en kamers sneller vies. Ik moet 
zorgen dat ik goed overzicht houd 
over alle huishoudelijke taken die 
ook door anderen worden verricht. 
Wat ik erg mooi vind om te zien, is 
de goede sfeer en de saamhorigheid 

Hetty van Vlastuin (links) en Jolanda van Varenkamp lezen de Beekheim-krant
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W

waarmee alles wordt opgepakt.  
Deze tijd, die voor bewoners best 
bedreigend is, verbroedert.”

Onderwerpen
Jolanda van Varenkamp en Hetty  
van Vlastuin wonen op de Libelle-
groep. Ook zij kunnen niet naar 
hun werk. Jolanda kan niet gaan 
schoonmaken op het Van Lodenstein 
College. Hetty blijft uit de buurt van 
haar adresjes waar ze normaliter in 
de huishouding werkt. Hetty: “Ik vind 
dat niet leuk, maar ik probeer niet 
opstandig te zijn. Nu maken we het 

hier gewoon extra gezellig. We doen 
meer dingen met elkaar, zoals koffie-
drinken en wandelen.”

Ook Jolanda vindt het niet fijn. “Maar,” 
zegt ze, “je moet je erbij neerleggen. 
Ik vind het positief dat ik op Beekheim 
kan helpen en dat ik collega’s kan 
ontmoeten. Zij zeggen dat ze erg  
blij met mijn hulp zijn.”

D“De bewoners 

nemen ons allerlei 

taken uit handen” 

Tonia Bank

“We kunnen niet 

weg om te gaan 

werken, daar moet 

je je bij neerleggen” 

Bewoner Jolanda van Varenkamp

Beekheim in coronatijd

“Beekheim heeft er  nog nooit zo mooi bij gelegen”

Adullam Contact   |   5
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Beekheim-krant
Net zoals anderen houden ook 
Jolanda en Hetty meer tijd over. 
Daarom hebben ze met twee andere 
dames van de appartementen een 
‘redactie’ gevormd voor de Beekheim-
krant, die wekelijks verschijnt. Hetty 
heeft de receptenrubriek onder haar 
hoede. Jolanda maakt de voorpagina, 
denkt na over de inhoud en neemt 
wekelijks een interview af met een 
Beekheim-bewoner. Hoe ze dat doet? 
“We mogen elkaar niet ontmoeten, 
dus ik kan geen vragen stellen. De 
vragen geef ik op een briefje of we 
appen. En anders mailen we.”

Flexibel opgepakt
Marieke: “Het heeft natuurlijk wel 
eventjes geduurd voordat we met 
elkaar onze draai hadden gevonden. 
Nu we een nieuw dagprogramma 
hebben, gaat het best goed zo met 
elkaar. Met name de eerste week dat 
Beekheim ‘op slot’ ging, ervaarde ik 
het alsof ik in een rollercoaster zat. De 
maatregelen waren zó heftig voor de 
bewoners. Geen contact met andere 
groepen. Niet meer naar het werk of 
naar familie. Ook geen bezoek meer 
ontvangen. Eerst werd er best gehuild 
en was de stemming bedrukt. Maar 
toen het eenmaal geland was, hebben 
ze de nieuwe situatie toch best flexi-
bel opgepakt, vind ik.”

“Wat ik het meest lastige vond, was 
dat ik beslissingen moest nemen, 
waarbij ik niet precies kon inschatten 
wat de impact was van zo’n besluit op 
de groep of op de bewoners. Terwijl je 
juist graag wilt helpen en meeleven. 
Nabij zijn”, blikt Marieke terug.

Boodschappen
Zo werd het Beekheim-bewoners niet 
meer toegestaan om boodschappen 
te doen in het dorp. “En niet iedereen 
is bij machte om te telebankieren, 
dus online bestellen lukt dan ook niet 
altijd. Dat ontneemt hen een deel van 
hun zelfstandigheid. Dat vinden ze 
niet fijn. Nee toch, Hetty?” Hetty: “Het 
is niet leuk, maar gelukkig mogen we 
onze boodschappen nu gewoon door-
geven aan de leiding en dan betalen 
we het later terug.”

Marieke: “Nu doen we het zo, dat we 
de persoonlijke inkopen combine-
ren met de boodschappen voor de 
groep. Of een begeleider gaat met 
de pinpas van de bewoner op pad 
om toch het gewenste te halen. Pas 
ging ik met mijn kinderen een rondje 
wandelen en toen heb ik ook gelijk 
wat boodschappen voor de groep 
gehaald. Tja, je moet het met elkaar 
doen, hè. Zo vergroot deze tijd de 
saamhorigheid onder collega’s en 
bewoners.”

Niet naar huis
Over het algemeen nemen de 
Beekheim-bewoners de situatie goed 
op. De momenten dat het weekend 
aanbreekt, zijn het meest lastig. Dan 
zijn veel Adullam-bewoners gewend 
om naar huis te gaan. Dat kan dan 
niet. Hetty: “Dat vond ik nog het meest 
vervelend van alles. Maar met video-
bellen kom je ook een heel eind.”

“Ze hebben de nieuwe 

situatie toch best 

flexibel opgepakt” 

Marieke van Roekel

De Beekheim-krant
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Invulling aan identiteits -
gebonden zorg
Marieke: “De bewoners beseffen de 
ernst van de situatie. Niet alleen ver-
standelijk, maar alle gebeurtenissen 
maken ook echt indruk op hen. Dat 
geeft ons extra aanleiding om aan onze 
identiteitsgebonden zorg invulling te 
geven door gesprekken te voeren met 
de deelnemers. We mogen hen nog 
wijzen op waar het echt om draait, 
namelijk het moeten kúnnen sterven.”

“Fijn dat ik mijn verhaal bij de bege-
leiders kwijt kan”, vertelt Jolanda 
openhartig. Hetty: “Je hoort zoveel 
over deze ziekte… dan ga je door-
denken: zo kan het niet.”

Extra bezinning
Marieke: “Momenten waarop wezen-
lijke zaken aan de orde komen, zijn 
tijdens het extra Bijbelverhaal dat we 
meeluisteren met HHK Staphorst, een 
waargebeurd verhaal dat we beluis-
teren na de lunch en de toepassing 
tijdens de avondsluiting. We zijn altijd 
al wel gewend om met onze bewo-
ners over geestelijke zaken te praten, 
maar nu keer je nog meer terug tot 
waar het echt om gaat. Onze bewo-
ners denken er ook zeker over na. 
Zoals onlangs tijdens een avondslui-
ting. Het volk van Israël moest op de 
HEERE vertrouwen in plaats van op 
hun paarden. Toen zei een bewoner: 
‘Ons leven lijkt nu ook een woestijn.’ 

We mogen onze bewoners meege-
ven dat we nog genadetijd hebben 
gekregen van de HEERE, in tegen-
stelling tot zoveel anderen. Ik voel 
het dan ook als mijn plicht om hen 
daarop te wijzen. En hen - evenals 
mezelf - de vraag te stellen: wat doen 
we met die genadetijd?”

W"We praten over 

het virus. Ik vind 

het fijn dat ik bij de 

begeleiders mijn 

verhaal kwijt kan”

Beekheim in coronatijd
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Voor de bewoners, deelnemers en 
logés verandert veel: geen bezoek van 
familie, niet een paar dagen naar huis, 
als je ziek bent afgezonderd worden 
op een kamer, niet naar het KDC of het 
werk, niet logeren bij Adullam. Het is 
niet alleen ánders, maar voor velen van 
hen is het ook moeilijk, of niet te begrij-
pen. En de vragen die ze hebben, kun-
nen ze soms nauwelijks onder woorden 
brengen. Een bewoner afzonderen op 
zijn kamer druist in tegen de visie van 
Adullam. Vanuit onze visie willen we 
juist onze bewoners het gewone leven 
en nabijheid bieden. Onze medewer-
kers geven ook in deze moeilijke tijd 
zoveel mogelijk veiligheid en warmte 
aan de bewoners en zijn daarmee de 
betrouwbare ander.

Voor de ouders of verzorgers is het 
ingrijpend: niet op bezoek bij je kind, 
ook niet als je kind corona heeft. Je 
leeft met de vraag: hoe lang gaat dit 
nog duren? Wat is het dan toch fijn dat 
je een telefoontje krijgt en je elkaar 
via het scherm toch even kunt zien 
en spreken. Veel deelnemers en logés 
zijn thuis bij hun ouders of verzorgers, 
omdat de dagbestedingslocaties en 
de kinderdagcentra gesloten zijn. Ik 
besef dat het in deze tijd, waarin din-
gen vaak toch al anders zijn, moei-
lijk kan zijn om zorg en structuur te 
bieden aan uw kind, en dat 24 uur per 
dag. Ik heb veel respect voor u!

Voor onze medewerkers is 
veel veranderd. De daginvul-
ling voor de bewoners vereist 
de nodige aanpassingen; dat 
vraagt om inspanning, flexibili-
teit en creativiteit. Corona geeft 
ook spanning op het werk: wat 
is de uitslag van de test van 
een zieke bewoner of collega? 
Ondanks alle veranderingen 
bieden onze medewerkers met 
heel veel liefde en inzet de zorg 
en begeleiding die onze zorg-
vragers nodig hebben. Ik wil 
graag mijn grote waardering 
uitspreken voor alle medewer-
kers van Adullam!

Comités en vrijwilligers 
verzetten ontzettend veel 
werk voor Adullam. Veel 
gebeurt achter de schermen. 
Sommigen hebben zich al 
maanden voorbereid op een verko-
ping, die nu niet doorgaat. Anderen 
komen wekelijks of maandelijks op 
een locatie om zo hun steentje bij te 
dragen aan bijvoorbeeld het vervoer 
van deelnemers of aan het onder-
houd van de tuin. Vrijwilligerswerk, op 
welke manier dan ook, kan nu groten-
deels geen doorgang vinden. Maar 
jullie steun en bijdragen blijven hard 
nodig! Ik hoop dat, na deze coronatijd, 
het vele werk met dezelfde inzet en 
motivatie weer kan worden opgepakt. 

Zorg in eeuwigheidsperspectief
Adullam biedt zorg in het perspectief 
van de eeuwigheid. En wat kan dat 
dichtbij zijn! Gods Woord biedt per-
spectief, ook in deze tijd; corona is het 
einde niet. Vanuit Gods Woord mogen 
we wijzen op de gekruisigde Christus, 
van Wie de koperen slang een beeld 
was. Bij Hem is hulp in zorg, in nood 
en in verdriet. Bij Hem is redding van 
onze zondeschuld, voor onze ziele-
nood. Heeft u al deel aan Hem?

Ingrijpende veranderingen

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Als ik dit artikel schrijf, in het kader van thuiswerken in de achtertuin, schijnt de zon uitbundig. 
De vogels zingen het hoogste lied en de natuur ontwaakt in deze prachtige aprilweek. Het lijkt of 
er geen coronavirus is! Toch is het virus er, met heel ingrijpende gevolgen: ziekte, rouw, verdriet 
en eenzaamheid. Het virus laat de grootheid van God en de nietigheid en kwetsbaarheid van de 
mens zien: de mens, die in zijn kennen en kunnen vindt dat God er niet is en denkt dat het leven 
maakbaar is. Het coronavirus ontgaat ook Adullam niet. 
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Direct doneren: NL57 RABO 0161 4855 02

Meer informatie en doneren?

Geef (wees)-
kinderen in 
Malawi een
toekomst!

www.timotheos.nl

Doel: 2000 
kinderen

Help kleuters 
te overleven
Help kleuters te 
overleven met een 
bord pap en maak 
dagelijks (Bijbels) 
onderwijs mogelijk!

€ 10,-
per maand
voor vijf 
kinderen

Periodiek doneren

2%

Eenmalig 
doneren

Doel: 
€ 55.000,-

28%
€ 10,-
eenmalig
per wees-
kind

Steun onze 
basisscholen
Voor slechts € 10,00 
krijgt een weeskind 
een maand lang 
kwalitatief en 
reformatorisch 
basisonderwijs.



Belangrijk is wel een aantal noties goed vast te 
houden. Als eerste dat de Heere God juist de 
Onveranderlijke is. Het gehele wereldgebeuren ligt 

van eeuwigheid tot eeuwigheid onveranderlijk vast in 
Zijn raadsbesluit. Als we daar iets van mogen beseffen, 
wordt ons bezig zijn met veranderingen iets heel nietigs. 
In de tweede plaats veranderen de behoeften van onze 
zorgvragers in de kern niet. Zij blijven behoefte houden 
aan nabije, menselijke zorg, aandacht en welbevinden. Ten 
slotte willen onze medewerkers onverminderd inhoudsvol 
werk doen, waarbij ze de zorgvragers willen geven 
wat ze nodig hebben. Daarbij ontkomen we niet aan 
verantwoording, maar de menselijke, professionele zorg 
- inclusief ondersteuning vanuit de stafdiensten - moet 
voorop blijven staan.

Vasthoudend aan deze waarden is het niet verkeerd 
open te staan voor veranderingen. Ze zijn vaak nodig 
of zelfs vereist om als organisatie goed te kunnen 
blijven functioneren. Zo vragen de zorgkantoren 
bijvoorbeeld nadrukkelijk aandacht voor de toepassing 
van zorgtechnologie, mede gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt. Er kunnen zowel interne als externe zaken 
spelen, die tot veranderingen kunnen of moeten leiden.

Veranderen voor welbevinden
We zijn inmiddels ook gewend aan veranderingen. De 
invoering van ons huidige begeleidingsmodel (ASBM) was 
inhoudelijk gedreven en heeft tot mooie resultaten geleid. 
Wij ervaren tijdens bezoeken aan voorzieningen, dat veel 
zorgverleners zien dat hiermee goede stappen zijn gezet. 
Dat stimuleert om door te gaan. Het verbindt ook de sterk 
verspreide vestigingen van Adullam aan elkaar. In 2020 
en de volgende twee jaren zijn D.V. duidelijk benoemde 
stappen beoogd om het doel te bereiken dat zorgvragers 
vanuit een Bijbelse levensovertuiging het gewone leven 

zoveel mogelijk ervaren. Intern is al veel gerealiseerd. Het 
steeds beter betrekken van de samenleving hierbij is een 
kernpunt in komende gewenste veranderingen.

Nieuwe middelen
Als het bijdraagt aan het welbevinden van onze 
zorgvragers, hoeven we ook niet bezorgd te zijn over 
toepassing van nieuwe middelen. Zo kan een bewoner het 
heel fijn vinden om te bladeren in oude tijdschriften. Dat 
kan voor hem afleiding en rust betekenen. Dan zorgen we 
ervoor dat dit wordt gerealiseerd. Als we ditzelfde kunnen 
bereiken met nieuwe middelen, dan is dat in beginsel 
prima. Vervanging van menselijke zorg door bijvoorbeeld 
robots is echter een ontwikkeling die we moeten afwijzen. 
Dat doet afbreuk aan de genoemde uitgangspunten. Dat 
kan wel betekenen dat we als organisatie de komende 
jaren keuzes moeten maken. Om menselijke zorg te 
kunnen blijven betalen, moeten we op andere terreinen 
dan wellicht soberder en zuiniger zijn.

Laten we echter bovenal niet vergeten wat in 
Matthéüs 6:20 en 21 staat en ook 
genoemd wordt in ons strategieboek 
‘De stap naar de stip’: “Maar vergadert 
u schatten in den hemel, waar ze 
noch mot noch roest verderft, en 
waar de dieven niet doorgraven 
noch stelen. Want waar uw 
schat is, daar zal ook uw 
hart zijn.” We kunnen druk 
zijn met veranderingen, 
maar dit gaat boven alles 
uit, voor onszelf en voor 
de zorgvragers die mede 
aan onze zorgen zijn 
toevertrouwd.

C.H. Achterberg RA, lid Raad van Toezicht ToeZicht

Omgaan met verandering
De meeste mensen staan niet te juichen bij veranderingen. Vanwege doorgaande 
ontwikkelingen in de loop van de tijd ontkomen we daar echter niet aan. Sommigen 
karakteriseren de huidige tijd zelfs als een verandering van tijdperk, zoals ook de periode 
van de industriële revolutie wordt benoemd. Ontwikkelingen die tot zoveel veranderingen 
leiden dat het nieuwe tijdperk niet meer te vergelijken is met het oude tijdperk.

Adullam Contact   |   11
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur
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In memoriam

Coen van Stam
Op donderdag 5 maart jongstleden ontvingen wij het 
onbevattelijke bericht dat Coen van Stam op 10-jarige leeftijd 
is overleden. Coen was al enkele dagen opgenomen in het 
ziekenhuis en werd steeds zwakker. Coen is in het ziekenhuis 
overleden.

Coen woonde thuis, waar hij door zijn ouders en zusjes met 
veel liefde en zorg is omringt. Het overlijden van Coen is voor 
zijn ouders en zusjes een ingrijpend verlies. Woorden schieten 
hierin tekort.

Coen was vanaf 2013 een deelnemer van kinderdagcentrum 
de Boei. We herinneren ons Coen als een lieve jongen die 
op zijn manier liefde gaf en liefde ontving. Hij nam een 
grote plaats in op onze groep. We mogen terugzien op een 
waardevolle periode waarin we onze zorg aan Coen mochten 
geven. Het overlijden van Coen is ook een gemis voor zijn 
groepsgenootjes en begeleiders van het kinderdagcentrum.

De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op 
vrijdag 13 maart jongstleden in Oud-Beijerland. Ds. Van Veen 
heeft de rouwdienst geleid vanuit Prediker 11. De vader van 
Coen noemde bij het graf de lievelingspsalm van Coen, psalm 
25 vers 2:

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest, bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt;
Leid mij in Uw waarheid; leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Moge deze psalm ons gebed zijn en dat we deze psalm vanuit 
ons hart zingen. Ook voor ons geldt dat wij eenmaal moeten 
sterven en voor God moeten verschijnen. De vraag voor ons 
allemaal is: zijn wij bereid? Geve de Heere de ouders, zusjes en 
verdere familie ondersteuning en kracht in dit zware verlies.

Liesbeth Kievit
manager instelling Maasheim
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Toen Heditha 13 maanden oud was, 
werd zij als ‘special need-kindje’ door 
Henk en Emma Huisbrink geadop-
teerd, samen met haar tweelingbroer 
Jaroen. Heditha heeft een verstande-
lijke beperking en werkt vijf dagen per 
week op kinderboerderij Samenzó van 
Adullam in Staphorst. "Daar is ze hele-
maal op haar plek, ze werkt hard en is 
dol op dieren", vertelt de oudste zoon 
Jantín. "Ze is een echte grappenma-
ker en kan enorm genieten van wat ze 
doet. Ondanks onze verschillende ach-
tergronden en karakters zijn we toch 
een koppel met zijn allen; wij hebben 
een fijn en gezellig gezin."

Knuffelzusje
Hanne-José is woonbegeleider bij 
Muiderheim. Zij is de grote zus die 
Heditha naar bed brengt als haar 

ouders een nachtje weg zijn. Als moe-
der Emma geen gelegenheid heeft 
om met Heditha een rondje te fietsen, 
neemt Hanne-José deze taak van haar 
over. Hanne-José: “Heditha heeft veel 
aangeleerd en kan zichzelf aankleden 
of een broodje klaarmaken, maar heeft 
met haar 19 jaren het verstand van 
een kind van vier. Ze heeft een spraak-
taalstoornis en kan niet lezen. Wel is 
ze heel creatief. Zo snijdt ze met een 
beitel uit hout een konijntje, dat ze 
daarna in een vrolijk kleurtje schildert. 
Voor de verjaardag van haar begelei-
der heeft ze zelf een leuk cadeautje 
gemaakt en pakt dat dan mooi in. Van 
loombandjes maakt ze armbandjes of 
lange kettingen en ze zingt ondertus-
sen blijmoedig mee met een psalm of 
kinderliedje van een cd. Want zingen is 
ook één van haar hobby’s." 

Tekst: Anne-Marie Danse-Kouwenhoven, foto’s: familie Huisbrink 

Heditha komt altijd met een  grote glimlach thuis
De familie Huisbrink 

is, met hun uit 
verschillende werelddelen 

geadopteerde kinderen, 
een kleurrijke verschijning 

in het tapijtstadje 
Genemuiden. Heditha 
(19) is één van de vier 

geadopteerde kinderen 
en de oudste van een 

tweeling. Heditha en haar 
broer Jaroen komen uit 
Guatemala, Jantín (23) 
en Hanne-José (21) uit 

Nigeria. Om de beurt 
vertellen de broers en 
zus hoe het is om een 

bijzondere zus te hebben.

Familie Huisbrink
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Behalve naar Samenzó gaat Heditha 
ook eens per maand naar zorgboer-
derij De Pieperhoeve in Genemuiden. 
Dieren verzorgen is en blijft haar grote 
liefhebberij. Hanne-José: "Ze komt 
altijd met een grote glimlach thuis. 
Vaak ben je zelf met zoveel dingen 
bezig. Zij straalt zoveel vreugde uit, 
dat je erdoor wordt ‘opgetild’. In ons 
gezin is zij ons kleine knuffelzusje."

Tweelingbroer
Heditha’s tweelingbroer Jaroen is 
recent geslaagd voor de opleiding ver-
koopspecialist en is nu werkzaam in 
het zonweringsbedrijf van zijn vader. 
Jaroen: "Omdat ik samen met haar 
opgroeide, merkte ik in de beginja-
ren niet zo dat mijn zusje anders was. 
Maar toen ik naar de basisschool ging 

en mijn zus niet, veranderde dat. Nu 
merk ik natuurlijk dat er een groot ‘gat’ 
zit; ik kan niet met haar praten. Soms 
mis ik dat, maar het is nu eenmaal zo. 
We trekken veel op elkaar aan en heb-
ben een goede band samen. Ik merk 
dat ik ‘de grote broer’ van haar ben."

Coronamaatregelen
Het moeten thuisblijven ten gevolge 
van het coronavirus pakt Heditha 
goed op. Zij is veel in de tuin aan 
het knutselen. Dat er nu thuis naar 
de kerkdienst geluisterd wordt, was 
wel even wennen voor Heditha. Zij 
was gewend op zondag tweemaal 
mee naar de kerk te gaan. En ze mist 
natuurlijk ook de aangepaste cate-
chisatie, die ze eens in de maand op 
zaterdagochtend bezoekt.

Heditha’s toekomst
Wat betreft de toekomst van Heditha 
hebben haar ouders haar aangemeld 
voor logeeropvang in Staphorst, als 
de nieuwe locatie klaar is. Zo kan zij 

wennen aan een eventueel toekomstig 
wonen daar. Moeder Emma: "Maar niet 
te snel hoor, want we genieten thuis 
nog tweehonderd procent van haar."

Van het thuisfront… 

Heditha komt altijd met een  grote glimlach thuis

Z"Ze werkt hard en 

is dol op dieren"
Jantín

"Ze straalt zoveel 

vreugde uit, daar word 

je door ‘opgetild"
Hanne-José

Z

Heditha met haar tweelingbroer Jaroen
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Aandacht voor...

Hallo, ik ben Jolanda en ik werk op DAC Veldheim 
in de Tuingroep. Ik doe graag het zware werk, zoals 
bladblazen, maar ook met de grastrimmer kan ik 
prima overweg. Vaak word ik gevraagd voor aller-
lei technische klussen. Dan zoeken we samen naar 
een oplossing voor het probleem. Daarbij werk ik 
graag samen met vrijwilligers of met mijn dagelijkse 
collega’s van de Tuingroep. Daarnaast ben ik druk 
vanwege ons inzamelpunt en de recycling van elek-
trische apparaten. Ik demonteer, sorteer en zorg dat 
alles op de juiste plaats komt. Met hoeveel geld kom 
ik dan weer thuis? Schitterend als die dikke Scania de 
container weer op komt halen. Ik zou graag nog eens 

mee willen rijden. Hopelijk kan 
ik snel weer op Veldheim wer-
ken. Een hartelijke groet vanuit 
Harskamp, waar ik mag wonen.

Het adres is: Oud Willigerweg, 
5, 6732 GB Harskamp

Hallo allemaal, ik ben Wouter Mourits, 54 jaar oud. Ik werk op maandagochtend bij de Loods op Maasheim in Puttershoek. Op maandag demonteren we allerlei appara-ten en dat vind ik erg leuk om te doen. Ik zorg altijd dat ik de accu-schroevendraaier in handen krijg, want dat werkt zo fijn. Het ene apparaat na het andere uit elkaar halen en tussendoor gezellig kletsen met de collega’s en de groeps-leiding. En natuurlijk gezellig koffiedrinken met elkaar! Ik vind het leuk om te vertellen over wat ik heb gezien of heb meegemaakt. Ik ben dol op contact met mensen. O 
ja, en ik ben ook dol op kaartjes krij-
gen. Daar zie ik echt naar uit!

Het adres is: Anemoonstraat 25, 
3261 XA Oud-Beijerland

Jolanda van Middendorp Wouter Mourits

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Tijntje van der Steenhoven (38) woont al 10 

jaar op Molenheim in Alblasserdam. Tijntje 

heeft een fijne kamer en een mooi uit-

zicht, waarvan ze erg geniet. Ze werkt bij de 

Ambachtse Bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht. 

Daar werkt ze onder andere in de bakkerij en 

ook achter de balie, waar ze klanten te woord 

staat. Tijntje heeft het er goed naar haar zin. 

In haar vrije tijd leest ze erg graag. Verder gaat 

Tijntje graag naar de 

kerk of naar een zang- of 

zendingsavond. Tijntje 

heeft eigenlijk altijd wel 

wat te doen. 

Het adres is: 
Ds. B. Toesplein 7-9 

2953 XW Alblasserdam

Wat een enthousiaste dame, hè? Dit 
is Anke van Slooten. Van maandag 
tot en met vrijdag gaat ze naar DAC 
Horstheim. Ze werkt daar in de bak-
kerij, zoals op de foto te zien is. Ze wil 
graag cakes leren bakken. Dat lukt al 

heel goed! Ook helpt ze met het maken van onze overheerlijke 
appelkoeken. Ze geniet van het samen werken. Ze woont bij 
haar ouders, broer(tjes) en zus(jes) op Urk, waar ze het erg gezel-
lig vindt. Zullen we haar eens verrassen met heel veel kaarten?

Het adres is: Gammels 62, 8321 SC Urk

Dienke Heutink (Muiderheim) wil graag 
iedereen bedanken voor de vele kaarten die 
ze kreeg nadat ze in het Adullam Contact 
van december 2019 heeft gestaan. Het was 
overweldigend! Alle kaarten zijn inmiddels 
ingeplakt en ze geniet telkens weer van het 
bekijken van al die prachtige kaarten.

Tijntje van der Steenhoven

Anke van Slooten
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Ik ben ...
… Martin de Jong, 32 jaar en ik 
woon op Molenheim. Ik kom uit een 
groot gezin en heb veel contact 
met mijn familie. Dat vind ik erg 
fijn. Ik houd van klusjes doen en 
de administratie bijwerken. Ik 
werk op Wilgenheim; daar 
ben ik veel bezig met 
demonteren. Dat is leuk 
werk om te doen.
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Quik’s Quality Potatoes  Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel,              
T +31 (0)73 599 91 08, E info@quiks.nl QUIKS.NL

Op zoek naar een uitdagende baan in de     
aardappelverwerking? 

Kijk op www.quiks.nl/vacatures voor meer informatie. 

Wincoop
veiligheidstrainingen

Anthonie Fokkerstraat 45 B - Barneveld
085-066 74 00 - www.bhv-vca-ehbo.nl

in        keer
nl

BHV (Herh.)
al vanaf

€130,-
p.p.

BHV (Basis)
al vanaf

€260,-
p.p.

in        keer
nl

B-VCA
al vanaf

€177,-
p.p.

VOL-VCA
al vanaf

€177,-
p.p.

EHBO (Herh.)
al vanaf

€120,00
p.p.

EHBO (Kind)
al vanaf

€55,00
p.p.

in        keer
nl

Mogelijkheid tot In-Company training 
Voor alle cursusdatums en het complete aanbod 

zie de website: in1keerBHV.nl of bel 085-0667402

Mogelijkheid tot In-Company training 
Voor alle cursus datums en het complete aanbod 

zie de website: in1keerVCA.nl of bel 085-0667401

Mogelijkheid tot In-Company training 
Voor alle cursus datums en het complete aanbod 

zie de website: in1keerEHBO.nl of bel 085-0667403

16 trainingslocaties 

door het hele 

land!

28 trainingslocaties door het hele 
land!80 examenlocaties 

door het hele 

land!

8.7/10

WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie

Met € 20,- per maand helpt u één van de 

bewoners in een christelijk tehuis bij Bethlehem.

GEEF JIJ ONS 
EEN TOEKOMST?



Een bewoner had het creatieve idee om van Vorstenhof (Kroonheim) een restaurant te maken. Hij kwam zijn gasten met de skelter ophalen. Instappen maar!

Nicolet (links) en Teunette 

schilderen een bakker 

om aandacht te vragen 

voor de Veldheim-

bakkerij, waarbij zij 

veel bekijks krijgen 

van Wim Kool en 

andere deelnemers 

(niet op de foto).

De lente is begonnen. Bewoners 

van de Waterlelie (Beekheim) 

schilderen tulpen om het binnen 

ook gezellig te maken.

In het naaiatelier van Horstheim naait 

Maria, samen met vrijwilligers, keu-

kenschorten en pannenlappen voor de 

verkoop in De Horstenaar.

Deze mannen ver-
maken zich wel! 
Jacob Post wast 
de bus en Gerwin 
van Asselt boort 
erop los voor 
Talen Tools.

De Lindenheim-

bewoners pose-

ren tijdens een 

wandeling graag even 

voor een Staphorster deur.

Tekst: redactie In de lens

Creatief!

De DOEN voor Adullam!-dagen gin-gen niet door. Toch hebben de colle-ga’s van Polderheim er iets gezelligs van gemaakt voor de bewoners van de huiskamergroep.
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Nijverheidstraat 21 • Leerdam 
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

Voor onze kinderen
Inhoudsvol en leerzaam

• Bijbelleesboekjes
• Puzzelboekje
• Lesbrieven
• Leesboeken
• Puzzels en memory
• Kleurkaarten
• Stickerboekjes

Nu de kinderen thuis zijn...
De GBS heeft inhoudsvol en leer-
zaam materiaal voor thuisgebruik.

 Zie onze
website
gbs.nl



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

Ik ben Lijsje Huls, 41 jaar en ik woon ruim 5 jaar op woon-
groep de Kajuit in Muiderheim. Op deze foto zien jullie wat 
ik graag doe: muziek luisteren. In mijn slaapkamer staat een 
grote stoel, daar zit ik graag in en luister dan naar muziek. 
Daar heb ik een cd-speler, die ik zelf kan bedienen. Als de cd 
is afgelopen, kan ik die zelf weer aan doen. Dat is een grote 
hobby van mij. Het liefst heb ik de hele dag muziek aan, maar 
ik kan ook echt heel hard werken. Wel wil ik dan eerst een 
lekker bakje koffie. Elke dag begin ik met het schillen van 
aardappels voor ongeveer 10 personen. Daarnaast heb ik 
nog twee keer per dag een werkmoment zoals fruit inpak-
ken. De gebaren die ik kan maken, zijn dan ook van ‘kof-
fie’ en ‘werken’. Ook fiets ik graag voor mijn beweging. Met 
muziek kan ik daarvan goed uitrusten. Groetjes, Lijsje

Orgelplaatjes 
verzamelen

Muziek luisteren

Dag allemaal, ik ben Theo van de Dool en ik ben 41 
jaar. Ik werk op dagactiviteitencentrum Wilgenheim in 
Alblasserdam. Daar werk ik op de werkplaatsgroep. Wij 
maken verschillende houtproducten die we verkopen 
in onze winkel Diversiteit. Daarnaast demonteren we 
veel spullen voor AENC. Ik ben erg precies en weet pre-
cies hoe de kleinste schroefjes uit de oude computers 
gehaald moeten worden. Soms komen mijn collega’s 
even vragen of ik ze kan helpen met een lastig klusje. 
Dat heb ik altijd zó voor elkaar. Op dit moment ben ik 
even niet aan het werk: begin maart heb ik een heu-
poperatie gehad. Ik moet daar nog een lange tijd van 
herstellen. Gelukkig heb ik thuis ook nog een hele leuke 
hobby, namelijk orgelplaatjes verzamelen. Al van jongs 
af aan verzamel ik orgelplaatjes; ik heb boeken vol met 
plaatjes. En ik ga nooit van huis weg zonder een stapel-
tje gelamineerde orgelplaatjes. De plaatjes gaan mee 
naar een verjaardag, naar mijn werk, noem maar op. Ik vergeet ze nooit! Op het plaatje zie je mij achter het orgel. Ik 
speel zelf ook graag op het orgel en ben regelmatig achter het orgel te vinden. Ik zou het heel erg leuk vinden om 
orgelplaatjes van u te krijgen. U hoeft er niet bij te vertellen waar het orgel staat, want ik weet van bijna alle orgels 
waar ze vandaan komen! Hartelijke groet, Theo van de Dool, Windhalmstraat 12, 2971 BG Bleskensgraaf
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        "We proberen er 
   toch een mooie tijd van 
        te maken met elkaar"

Wilna Bakker en Tineke de Boer-van Laar zijn beiden activiteitenbegeleider - 
in verschillende groepen - op DAC Horstheim. Toen de overheid afkondigde 
de scholen te sluiten, gold dat ook voor de dagactiviteitencentra van Adullam. 
Wilna en Tineke zien daarom hun ‘vaste groepen’ niet meer en het werk op 
kinderboerderij Samenzó, zoals mensen bedienen en dieren verzorgen, ligt 

Tekst: Beppie van de Beek - Pellegrom, foto's: eigen foto's

Samen werken en leven in coronatijd

Opeens gingen 
dagactiviteitencentra (DAC’s) 
dicht, zaten bewoners ‘thuis’ 
en konden deelnemers van 
buitenaf niet meer naar het 

DAC. Geen familiebezoekjes, 
minder contact, een breuk 

in het vertrouwde leven. Het 
was en is even slikken voor 

de bewoners, deelnemers en 
logés van Adullam. Ondanks 
dat bieden alle medewerkers 
nog steeds de beste zorg, zij 

het op een andere manier. 
Wilna Bakker: “Het is heel 

mooi om te zien hoe flexibel 
sommige bewoners opeens 

blijken te zijn!”

Corrie van Rees is buiten aan het strijken.
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        "We proberen er 
   toch een mooie tijd van 
        te maken met elkaar"

opeens stil. “Ja, dat was wel even 
wennen”, vertellen ze. “Die maan-
dag, direct na het besluit, gingen we 
aan de slag om het werk voor onze 
deelnemers toch mogelijk te maken.” 
De bewoners van Schoonsterheim 
en Lindenheim gaan nu naar zorg-
boerderij Druivenstein en naar DAC 
Horstheim; niet meer naar externe 
bedrijven waar ze soms werken. En 
andersom kunnen thuiswonende 
deelnemers niet meer naar hun 
werklocatie komen. “Toch probe-
ren we deelnemers en hun ouders 
thuis zo goed mogelijk bij te staan. 
Het valt voor ouders en onze deel-
nemers zelf ook echt niet mee soms. 
Op afstand proberen we handrei-
kingen en adviezen te geven om 
thuis een ritme te krijgen en activi-
teiten te doen. Dat is soms pittig.” 
Toch zitten er ook mooie kanten aan. 
Glimlachend: “Het is wel mooi als je 

belt naar ouders van een thuiswo-
nende deelnemer en je de deelne-
mer zelf blij aan de telefoon krijgt. 

Het is voor ons ook echt jammer 
dat je hen nu niet structureel ziet.” 
Beiden willen dan ook veel waarde-
ring uitspreken voor ouders thuis.

Extra lekkers en creatief bezig zijn
De bewoners van Schoonsterheim 
en Lindenheim bezoeken nu, met 
hun woongroep, het dagactivitei-
tencentrum in Staphorst. “Dat is voor 
hen ook wennen, want sommigen 
waren gewend om naar een extern 
bedrijf te gaan en anderen gingen 
naar een rust- en structuurgroep. 
Nu zijn bewoners de hele dag bij 
elkaar, ook in hun werk, en missen 
ze de thuiswonende deelnemers.” 
Daarnaast kunnen niet alle activi-
teiten meer gedaan worden. Toch 
is er nog genoeg te doen, vertellen 
de enthousiaste activiteitenbegelei-
ders. “We werken veel buiten, met 
dit mooie weer, en bedenken steeds 

Samen werken en leven 

W"We proberen 

deelnemers en hun 

ouders thuis zo goed 

mogelijk bij te staan”

Wilna Bakker

Jacob Post: 
“Ik zou hier graag willen blijven werken”
Jacob Post is 22 jaar en woont op Lindenheim. “Normaal 
doe ik ander werk, en werk ik bij een boerderij.” Door de 
coronacrisis werkt Jacob op DAC Horstheim. “Daar werk ik nu 
voor Talen Tools en doe ik verschillende dingen. Ik boor en 
sticker de spullen. Ik vind het ook leuk om te figuurzagen, de 
straat opnieuw te straten, auto’s te wassen en vogelhuisjes 
te maken. Ik vind het fijn dat ik één vaste taak krijg van 
mijn begeleiders,” vertelt hij, “daar word ik rustig van in mijn 
hoofd.” In het begin vond Jacob het even lastig, omdat niet 
alle begeleiders hem kenden, maar inmiddels is hij gewend. 
“Ik zou hier graag willen blijven werken”, vertrouwt hij toe. 
Aan alle lezers wil hij nog vertellen dat de Heere overal boven 
staat; dat moeten we niet vergeten. “Ik vind het jammer dat de 
overheid niets over de Heere zegt. Nederland gaat achteruit en 
daarom zie ik dit als een straf. Het is erg dat de overheid en de 
koning dat niet zien…” Jacob Post legt het straatwerk er opnieuw in.
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nieuwe klussen. Zoals het wassen 
van de auto’s, gereedschap in elkaar 
zetten voor Talen Tools, het straat-
werk eruit halen en opnieuw netjes 
erin leggen, de was buiten strijken 
en opvouwen en natuurlijk doen we 
ook extra ontspannende dingen. 
Juist nu alles onzeker is en bewoners 
hun familie missen, zijn we daar heel 
bewust mee bezig. We eten tussen 
de middag een keer extra wat lek-
kers, bedenken creatieve knutsel-
activiteiten of een leuk spel. Het is 
juist nu ook heel belangrijk om rust 
te creëren in de groep en oog te 
hebben voor elkaar.” En ook daarin 
hebben begeleiders een belang-
rijke functie. “We zorgen niet alleen 
voor werk, maar kijken ook echt hoe 
bewoners zich gedragen en we luis-
teren naar wat hen bezighoudt. Je 
merkt dat ze nu meer teruggrijpen 

naar het bekende. En bij bewoners 
die al eens verliezen geleden heb-
ben, komt nu soms oud zeer naar 
boven. Dat is te begrijpen en het is 
heel belangrijk om daar oog voor 
te hebben. Je merkt verder dat ook 
ouders en familieleden meer dan 
normaal contact willen houden. 
Dat is logisch en bewoners hebben 
daar zelf ook meer behoefte aan.” 
Lachend: “Er wordt daarom veel 
gebeld en gevideobeld hier.” 

Perspectief
Ondanks dat ze niet hun ‘eigen werk’ 
kunnen doen, biedt deze situatie 
voor sommigen toch perspectief. 
Tineke: “Je verbaast je soms over 
de flexibiliteit van bewoners. Juist 
degenen van wie je het niet ver-
wacht, schakelen soms heel goed en 
groeien in hun nieuwe werk. 

H"Het is belangrijk rust 

te creëren en oog te 

hebben voor elkaar”

Tineke de Boer-van Laar

Gerwin van Asselt: 
“Ik bid dat ik weer mijn eigen werk mag doen”
Gerwin van Asselt is 45 jaar en woont op Lindenheim. Normaal 
gesproken werkt hij op kinderboerderij Samenzó, maar door 
het coronavirus is de kinderboerderij tijdelijk gesloten. “Ik werk 
nu op DAC Horstheim in de inpakstraat. Daar werk ik voor Talen 
Tools”, vertelt Gerwin apetrots. “Dan doe ik werk als scheppen 
en bezems in elkaar boren en stickers erop plakken; ik zou 
zelfs straks wel bij Talen Tools stage willen lopen!”, vertelt hij 
enthousiast. “Ook lap ik soms de ramen of leg ik buiten de straat 
er opnieuw in.” Over het werk vertelt hij: “Ik vind het leuk, het 
gaat goed. Ik vind het leuk om met deelnemers te werken die 
ik goed ken. Ik werk wel liever op Samenzó met de dieren; daar 
kan ik ook mensen bedienen en rondleiden. Ik vind het nu soms 
lastig dat andere begeleiders mij niet zo goed kennen.” Gerwin 
bidt er ook voor dat hij weer naar zijn eigen werk mag, vertelt hij 
eerlijk: “Ik ga ook bidden voor alle mensen die corona hebben; 
dan vraag ik of ze weer beter mogen worden. Ik bid ook dat ik 
weer naar mijn eigen werk mag. De Heere zorgt voor alles.”Gerwin van Asselt aan het werk in de inpakstraat
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Dat is zo mooi om te zien! We doen 
er alles aan om ook nu, en ook rich-
ting de toekomst, het werk zo pas-
send mogelijk te houden voor onze 
deelnemers en hun talenten echt in 
te zetten. We weten tenslotte ook 
niet hoe lang het zal duren, maar we 
zullen zeker de komende tijd nog 
wel een periode zo ons werk moeten 

doen. En het is fijn dat het zo nog 
kan en bewoners toch nog even weg 
kunnen van hun woonlocatie naar 
het dagactiviteitencentrum en daar 
toch zinvol bezig kunnen zijn. We 
maken er samen toch maar een fijne 
en bijzondere tijd van! En laten we 
hopen dat we in dit alles de hand van 
de Heere mogen blijven zien.”

Deelnemer Jantina van Renselaar

Corrie van Rees geniet van het mooie weer en de creatieve activiteiten.

Corrie van Rees: 
“We mogen dankbaar zijn dat we nog werk hebben”
Corrie van Rees woont al 20 jaar bij Adullam in Staphorst en woont op 
Schoonsterheim. Normaal gesproken werkt ze op DAC Horstheim, maar 
omdat dat nu niet kan, maakt ze zich nuttig met allerhande activiteiten! 
“Ik versnipper het papier, doe de was, sticker blikken en soms doen we 
een creatieve activiteit tussendoor”, vertelt ze. Het werk dat Corrie nu 
doet, is afwisselend, vindt ze. “Ik doe het met plezier! Ik vind het leuk 
om te doen. Het is fijn dat het zulk mooi weer is; dan kan ik lekker naar 
buiten en fijn buiten de was ophangen en strijken. Natuurlijk is het wel 
jammer dat ik nu niet naar Horstheim kan en mijn eigen groep kan zien. 
Dat is soms wel moeilijk; we wonen en werken nu met dezelfde mensen. 
We zijn nu altijd bij elkaar. Dat is niet altijd fijn. Ook heb ik nu soms 
andere begeleiding; dat is even wennen. Toch mogen we nog dankbaar 
zijn dat we nog werk hebben, ook al is alles anders!” Ze vervolgt: “Ja, ik 
ben blij en dankbaar dat de begeleiders dit werk nog voor ons regelen. 
Maar eigenlijk heeft de Heere dit alles bestuurd, dat we dit nog van Hem 
krijgen. We moeten op Hem vertrouwen en ons oog naar boven heffen; 
we moeten het alleen van Hem verwachten!”

Marian van den Berg: 
“Ik geniet van het 
fijne zonnetje”
Marian van den Berg is 55 jaar 
en woont op Schoonsterheim. 
“Mijn werkdagen zijn 
verschillend ingedeeld. 
Op maandag-, dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagmorgen 
mag ik de aardappels schillen 
en daarna stickerwerk doen. 
Ook ben ik een dag in de 
tuin aan het werk. Het is lang 
geleden dat ik in de tuin 
gewerkt heb, maar ik vind 
het nog steeds leuk om te 
doen!” Normaal gesproken 
werkt Marian in een rust- en 
structuurgroep en doet ze 
vooral inpakwerk. “Nu zijn 
mijn dagen verschillend 
ingedeeld. Ik vind het wel 
fijn als de groep rustig is en 
er structuur is: dan kan ik fijn 
werken. Op woensdag maak 
ik nu bijvoorbeeld altijd wat 
moois voor de kringloopwinkel 
of voor een jarig familielid, 
op donderdag maken we 
bonbons of hebben we een 
bakactiviteit en op vrijdag…,” 
glimlacht ze, “trakteren we 
onszelf op een extraatje!”

Samen werken en leven 
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• Exceptioneel transport
• Machinetransport
•  Autolaadkranen
•  Projecten

Gespecialiseerd in

Bonnetstraat 47,  6718 XN  Ede 
T. 0318 - 57 18 27 • E. info@vlastuin.eu • www.vlastuin.eu

• Op- en overslag
• Hijscapaciteit 50 ton
•  Transport engineering

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 

 

 
AUDIT & ASSURANCE  |  ACCOUNTANCY  |  BELASTINGEN  |  CONSULTANCY 

ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  | GELDERMALSEN  |  LEERSUM  |  NIEUWEGEIN  |  ZWOLLE 

 

 

 

www.vanreeaccountants.nl 

 

 
 

 vertalen van complexe vraagstukken in heldere adviezen. Onze 
specialisten hebben actuele kennis van zaken op het gebied van 
fiscaal advies, bedrijfswaardering en vermogensplanning. 
Van Ree HR Consultants ondersteunt voor wat betreft 
personeelszaken. Van beleid en werving tot coaching en de 
salarisadministratie.   
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

 

 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP UW CIJFERS. 

Van Ree Accountants biedt advies op maat  voor het  
midden- en kleinbedrijf, voor onderwijs en non-profit 
organisaties.  Als  accountants zorgen we er natuurlijk   
voor dat de wettelijke controles worden uitgevoerd en dat u 
over de juiste cijfers beschikt.  Onze frisse kijk op uw cijfers 
levert bovendien verrassende inzichten op.          
Van Ree Finance Consultants onderscheidt zich door  het  
 

 



Vrijwilliger winkeltje ‘t Hofje en comitévrijwilliger

Vrijwilligerswerk, tja, hoe begon het eigenlijk? 
Even denken... ik werd eerst benaderd door Rika; 
zij zit naast me in de kerk. Maar ik schoof het 
steeds een beetje voor me uit. Wel zeker een jaar 
later vroeg Gijsbertje Heijkoop mij of ik vrijwil-
liger wilde worden bij ’t Hofje, een winkeltje van 
Kroonheim. Ik kon geen nee meer zeggen. Het is 
fijn om iets voor je medemens te mogen beteke-
nen: daar krijg je veel energie van. Het is erg gezel-
lig in het winkeltje. Je beleeft er onvergetelijke 
momenten. We werken samen en drinken koffie. 
Ook hebben we zinvolle gesprekken over de Bijbel. 
Sommige bewoners leven dicht bij Gods Woord en 
weten veel. Daar kan ik veel van leren. 
En van het één kwam het ander: als je één vinger 
geeft, nemen ze heel je hand. Inmiddels ben ik ook 
al een paar jaar actief als comitélid. Zo organiseren 
we de jaarlijkse herfstfair: echt hét hoogtepunt van 
het jaar! Als je dan die glimlach ziet van de bewo-
ners, als je merkt hoe zij genieten van zo’n dag, 
dan weet je echt waar je het voor doet! Wilt u ook 
zo’n glimlach ontvangen? Meld u aan als vrijwilli-
ger voor het comité; welkom! U krijgt géén spijt!

Comitévrijwilliger Uddel
 
Ik neem u graag mee in mijn tijd als vrijwilliger. 
Het begon in het jaar 2000, als strijkvrijwilliger. 
Mevrouw Van de Pol belde mij met de vraag of ik 
ook in het winkeltje op Kroonheim wilde helpen. 
Dat heb ik met plezier opgepakt en inmiddels is 
deze taak uitgebreid naar het doen van inkopen 

voor het winkeltje en het maken van roosters 
voor de vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken 
samen met de deelnemers in het winkeltje. Het 
is mooi dat je dan echt een band met de deelne-
mers kunt opbouwen. Een absoluut hoogtepunt 
voor de bewoners van Kroonheim is de jaarlijkse 
verkoping in oktober. De bewoners kijken daar erg 
naar uit en dat maakt het voor mij en mijn collega-
vrijwilligers zo waardevol om er onze energie en 
tijd in te steken. Die blijde gezichten van de bewo-
ners, daar doen we het voor! Wilt u ook meedoen 
als vrijwilliger? Bij ons op Kroonheim of op een 
andere locatie? Aarzel niet en neem contact op 
met de vrijwilligerscoördinator van de locatie!

Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Lenny Padmos

Gijsbertje Heijkoop
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Een kijkje achter de 
schermen bij Theo van Brenk

Drie ochtenden in de 

week is vrijwilliger 

Theo van Brenk te 

vinden op Veldheim 

in Ede. En dat al 

zes jaar lang. Wat 

hij daar zoal doet? 

Gekscherend: “Zo 

weinig mogelijk!”

Op maandag-, dinsdag- en woens-
dagochtend rijdt Theo “de jongens” 
van Barneveld naar Ede. Het con-
tact met deze doelgroep vindt hij 
het belangrijkst. “En dat begint ’s 
ochtends in de bus al. Op maandag 
haal ik met een paar jongens oud 
papier op bij Gezondheid Aan Huis 
(GAAH), in Ede. Na de koffie gaan we 
naar Avinon. Daar brengen en halen 
we spullen die we in de Werkplaats 
inpakken. Ik regel daar ook de admi-
nistratie voor, zoals het factureren 
van de werkzaamheden.”

Dat vrijwilliger Theo handig is met de 
administratie, wordt algauw duidelijk. 
“Op dinsdag boek ik de facturen voor 
de bakkerij, en tussendoor schraap 
ik advertenties voor het Adullam 
Contact bij elkaar. Dat vraagt soms 
nog best even aandacht.” Op woens-
dagochtend rond Theo de overige 
werkzaamheden af.

Motivatie
Wat de motivatie van Theo is voor 
vrijwilligerswerk bij Adullam? Theo: 
“Ik had een broer die verstandelijk 

Tekst: Mathilde van Roekel, foto’s: eigen foto's en privé

Wie: Theo van Brenk  Wat: vrijwilliger  Waar: DAC Veldheim

Ook 

(vervoers)

vrijwilliger 

worden? 

Mail dan naar 

info@adullamzorg.nl of 

bel 088 238 55 26!
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beperkt was. Dat zorgt ervoor dat je 
affiniteit krijgt met deze mensen. Je 
weet hoe deze mensen van binnen 
zijn, en je ziet niet alleen de buiten-
kant. Toen ik werd ontslagen, ging 
ik nadenken: wat ga ik nu doen? Het 
werd voor mij al snel duidelijk dat ik 
wat voor Adullam wilde betekenen.”

Mooie momenten
“Ik beleef heel veel mooie momenten 
met deze jongens. Als ik ’s ochtends 
binnenkom, krijg ik eerst een knuffel, 
gevolgd door de vraag: ‘Heb je goed 
geslapen, Theo?’ Dat is prachtig. Ook 
zijn de jongens bewogen met wat ze 
‘s zondags horen en zien. Zij zitten 
op zo’n eenvoudige manier onder 
de preek, daar kan ik veel van leren. 
Dat pure, dat spreekt me aan. Kijk, 
die administratie kan ik overal doen. 

Maar dit soort momenten mis ik 
nu wel in deze coronatijd.” 

Samen zingen
Ook tussen de administratieve taken 
door vergeten de deelnemers van 
Veldheim Theo niet. “Er is een zang-
groepje bij Veldheim. In de kof-
fiepauze gaan we even met elkaar 
zingen. En ja, als ik dan te laat ben, 
is het gelijk: ‘Waar blijf je?’, en komen 
ze me halen.”

“Ik kan iedereen aanraden om vrij-
willigerswerk bij Adullam te doen. 
Iedereen kan dat!”, vindt Theo. 
“Natuurlijk moet je eerst aan elkaar 
wennen, maar dat komt algauw goed. 
Het contact met deze doelgroep is 
echt genieten!”

A"Als ik binnenkom, 

krijg ik eerst 

een knuffel"

Kijkje achter de schermen 

Adullam Contact   |   31



Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

32

Dag jongens en meisjes!
Het Adullam contactblad ligt weer voor je. Nieuwsgierig wat er in zal staan voor de 
jeugd? Ja hoor, een puzzel! Als je alle woorden weggestreept hebt, komen er nog twee 
woorden uit. Laat je me weten welke? Je ziet wel dat de woorden alles te maken heb-
ben met de tijd waarin we leven. Het corona virus heeft alles anders gemaakt. Dat is 
voor veel mensen erg moeilijk. De Heere komt hiermee tot ons te spreken. Laten we 
dat niet vergeten. Zie ik vóór D.V. 17 juli weer veel enveloppen op de mat van 
Peulenlaan 93, 3371 XH Hardinxveld-Giessendam? 

Hartelijke groet, puzzeljuf Klop.

ADEM

AFSTAND

BESMETTING

BIJBELVERHAAL

BINNEN

BOODSCHAPPEN

CONTACT

CORONA

CREATIEF

GEZELLIGHEID

HUISWERK

KABINET

LOCKDOWN

PATIËNTEN

REGELGEVING

STERFGEVALLEN

TESTUITSLAG

THEMA

THUISONDERWIJS

TOESPRAAK

VIDEOBELLEN

VITAMINE

WANDELEN

ZIEKENHUIS

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:
Devian Gerritsen 
uit Lunteren, 7 jaar
Hannah Gerritsen 
uit Lunteren, 9 jaar
Anna van Doesburg 
uit Utrecht, ? jaar
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Tekst: Maarten Brand - uit ‘Toen de honger kwam’, A. Duyser Verhaal

De vorige avond nog had hij met de 

zendeling gesproken over zijn twijfel. 

Hij had het allemaal zo anders geleerd 

van zijn eigen vader. Vader, met zijn 

twee beeldjes, in het vervallen lemen 

huisje dat op hun akkers stond. De 

goden van de goede aarde. De zen-

deling had gezegd: “Ik begrijp dat het 

moeilijk voor je is, om te vergeten wat je 

vader je geleerd heeft over de goden en 

de geesten. Maar de regengeesten heb-

ben tot hiertoe niet naar jouw gebed 

geluisterd. Geloven dat God regen 

geeft is goed, maar, mijn zoon, er is nog 

zoveel meer bij Hem te verkrijgen.”

Met toenemende spanning luistert 

hij. Dat geplens en geplas, dat is toch 

water dat wegstroomt van het dak? 

Met een sprong staat hij op en gluurt 

hij door het venster van gevlochten 

rijstvezels naar buiten. Hij ziet niets, 

maar zijn vermoeden wordt sterker. 

Het is te mooi om waar te zijn.

“Regen, regen.” Zacht en eerbiedig 

fluistert Kleine Lente deze woorden. 

Hij moet nu een antwoord hebben 

op de vraag die hem bezighoudt. 

Voorzichtig gaat hij zijn kamertje uit, 

naar de binnenhof. Hij móet het nu 

wel geloven. Op de binnenhof staat 

de zendeling midden in de regen, die 

neerplenst. Zonder een woord te zeg-

gen gaat Kleine Lente bij hem staan. 

Als een weldaad voelt hij de regen 

op zich neerdalen en zijn kleed raakt 

doorweekt tot op zijn huid. Hij ruikt 

een wonderlijk heerlijke geur: de geur 

van het land.

Dan moet hij denken aan vorige week, 

toen de zendeling vurig had gebeden 

tot zijn Hemelheer, tot God. Nu had 

Hij hem verhoord en regen gezonden. 

Wierookstaafjes, vlaggetjes met spreu-

ken, wilgenkransen… het had allemaal 

niet geholpen. Maar als de zendeling 

bidt, komt er regen. Kleine Lente ziet 

dat de zendeling naar hem kijkt. “Mijn 

zoon”, zegt hij. “Mijn zoon, God heeft 

ons gebed verhoord.” En heel zachtjes, 

bijna onhoorbaar erachteraan: “Zou 

deze regen misschien meer kracht heb-

ben dan gesproken woorden?”

Kleine Lente knikt. “Onze Hemelheer is 

machtig.” Zou de zendeling weten dat 

hij niet meer de hemelheer van vroe-

ger bedoelt? Nee, vroeger brachten de 

mensen hun dank over aan de goden 

die in de mooie tempels in de stad 

stonden. Kleine Lente had gezien hoe 

de priesters beelden uit de tempel 

hadden gehaald en hoe ze gekleed 

werden in prachtige, geelzijden 

gewaden. Er werden offers voor hen 

gebrand en wierookstaafjes. En soms, 

heel soms, voelt hij nog het verlangen 

om daar weer bij te zijn. Om mee te 

doen. Maar de zendeling heeft gelijk: 

ze hebben oren, maar horen niet; ze 

hebben ogen, maar zien niet; ze heb-

ben een mond, maar spreken niet.

Kleine Lente geniet van de frisse water-

stromen. Is het waar, dat zijn ziel ver-

langt naar God? De zendeling staat 

dicht bij hem. Hij vertelt en hij moedigt 

Kleine Lente aan om niet alleen in het 

regenwonder te geloven, maar ook in 

het grote genadewonder, dat God Zijn 

Zoon gegeven heeft, opdat Hij voor 

onze zonden zou betalen. Staande in de 

regen bidden ze samen tot die God, Die 

regen geeft en leven: eeuwig leven.

Wat is dat? Kleine Lente is wakker geworden door een vreemd geluid. Het tikkelende 
geluid boven zijn hoofd herinnert hem aan vroeger, toen hij nog thuis was. Hoe lang 
woont hij nu alweer in het weeshuis? Zou dit werkelijk zijn wat hij denkt dat het is?

Regen en leven
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Tekst: Mathilde van Roekel, foto’s: Woukje Nieuwenhuis

De deelnemers van 
Kroonheim zitten niet stil…

“Deelnemers werken mee! Ook 

aan dit product.” Stickers met 

deze tekst worden ijverig op 

producten geplakt. Want de 

deelnemers van Kroonheim 

zitten niet stil in deze tijd. 

Ze werken graag - ieder op 

eigen tempo en op gepaste 

afstand - mee aan producten 

voor verschillende bedrijven. 

Stempelen, rijgen, tellen, 

inpakken… en nog veel meer. 

Het resultaat mag er zijn; 

bekijk de foto’s maar!

Met behulp van een zelfgemaakt apparaat 
bevestigt Bart haakjes aan bandjes.

Duimen omhoog voor Ad! Hij rolt 

klossen af voor een bedrijf

Jitze Venema pakt 

aanmaakhout in 

voor de verkoop 

door bedrijven
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Een precies werkje 
hoor, dat inpak-

werk. Aard is er blij mee!

Geconcentreerd telt Teunianne de 
collectemunten voor kerken. Ook 

versnippert ze voor een bedrijf 
de oude administratie..

Inpak- en stickerwerk 

      voor een groothandel. 

             Laat dit klusje maar 

                  aan Hans en 

                      Jitze over!

Marc pakt met veel plezier snoeprollen 

in voor verkopingen. 

Kunnen wij u werk uit handen 
nemen? Wij komen graag 
met u in contact. Mail naar: 
wlwnieuwenhuis@adullamzorg.nl

Aan het werk
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       Welkom

4.000 m2 showroom

 
  | Keuken
  | Badkamer

  | Kast
  | Vloer

 Up-to-date met een

@Middelkoop.CulemborgMiddelkoop Culemborg

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

Openingstijden
Maandag: 09:00 - 17:30 uur
Dinsdag:  09:00 - 17:30 uur 
Woensdag:  09:00 - 17:30 uur 
Donderdag:  09:00 - 17:30 uur 
Vrijdag:  09:00 - 21:00 uur 
Zaterdag:  09:00 - 16:00 uur 

Zondag:  Gesloten
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   U kunt nu niet   

 dichtbij komen, maar wel   

uw warmte geven.

waardenvolle zorg

Vindt u het ook zo jammer dat u nu niet naar uw 
familielid, vriend(in) kunt komen? Maar u kunt wel uw 
warmte geven! Stuur een mooie en bemoedigende 
digitale kaart via www.adullamzorg.nl/geefnuwarmte.

Geef nú warmte: steun ons financieel zodat wij  
extra warmte en zorg kunnen bieden. Ga naar  
www.adullamzorg.nl/geefnuwarmte en maak  
uw gift over. 

IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91

scan mij

Bezoek, dagbesteding en logeren komen stapsgewijs 
weer op gang. Bedankt dat u zoveel warmte hebt 
gegeven! Blijft u bemoedigende digitale kaarten 
sturen via www.adullamzorg.nl/geefnuwarmte?

Geef nú warmte: blijf ons financieel steunen zodat 
wij extra warmte en zorg kunnen bieden. Dit blijft nog 
nodig. Ga naar www.adullamzorg.nl/geefnuwarmte 
en maak uw gift over.
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Steun
   Adullam

Wat schrijven we vaak D.V. zonder erbij na te denken. Twee 
letters, die staan voor twee woordjes: Deo volente. Heel 
Bijbels: zo de Heere wil en wij leven. Maar vaak vanuit een 
automatisme gebruikt. Twee woordjes, die zoveel waarde en 
inhoud krijgen in deze ernstige tijd. We zien met elkaar dat 
de voorzienigheid Gods anders beschikt. De mens wikt, maar 
God beschikt.

Ook in de kring van comitévrijwilligers zijn er mensen die aan het 
graf hebben gestaan. Niet op een gebruikelijke manier kunnen rou-
wen, maar in alle beslotenheid afscheid nemen van een geliefde. Ik 
wil iedereen heel veel sterkte en een verootmoedigd hart toewensen.

Opeens is de agenda leeg. Met activiteiten, met allerlei andere ver-
plichtingen en zaken die we heel belangrijk vonden. Als ik dit schrijf, 
werken we al zeven weken vanuit huis, hebben contact met collega’s 
via een scherm, met comitéleden via de telefoon. Er waren ook comités 
die de verkoping al vergevorderd hadden voorbereid; er gaat 
allemaal een streep doorheen.

De bijdragen van comités maken zo’n 60% uit van de inkomsten van de 
Steunstichting. Nu een groot deel van de verkopingen niet doorgaat, 
hebben we nagedacht over een vervangende actie. In april heeft u al een 
brief ontvangen over de campagne ‘Geef nu warmte!’ In en bij dit contact-
blad informeren we u over deze campagne. Mooi om te zien dat verschil-
lende comités op een andere manier invulling geven aan de acties, zodat 
die toch voor een deel doorgaan. Ook de betrokkenheid van bedrijven bij 
de zorgvragers is in deze dagen goed zichtbaar. Dank daarvoor!

Ik werk nu 8 jaar bij Adullam en in al die jaren heb ik warmte en betrok-
kenheid ervaren. In contacten met comitéleden, met vrijwilligers, met een 

verkooppunt, met ambtsdragers, op scholen, bij 
bedrijven en zeker ook bij en met de zorgvragers. 
Voor hen vraag ik: 

Geef nú warmte!

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Deo volente

Maatregelen 
vanwege 
coronavirus

Welkom, 
nieuwe donateurs!
In de achterliggende maanden 
hebben zich verschillende dona-
teurs aangemeld. Hartelijk dank 
daarvoor! Normaliter stuurden we 
altijd een welkomstbrief met daar-
bij het laatste contactblad. Omdat 
we nu vanuit huis werken, is dit 
niet mogelijk. U ontvangt daarom 
dit contactblad als eerste. U kunt 
ervan overtuigd zijn dat we blij en 
dankbaar zijn dat u zich heeft aan-
gemeld als donateur. 
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Steun Adullam

Bedankt voor uw gift!
Ook de bevestigingsbrieven voor uw giften hebben we 
de achterliggende tijd niet kunnen versturen. Als uw 
e-mailadres bekend is bij ons, hebben we u een bedank-
mail gestuurd. Mocht u alsnog een bevestigingsbrief 
nodig hebben voor uw eigen administratie, wilt u dit 
dan aangeven via jvanvelthuizen@adullamzorg.nl?  
Ook al ontvangt u geen bevestiging of bedankbrief, 
uw gift stellen we zeer op prijs en we willen u hierbij  
dan ook hartelijk danken.

Doorgang activiteiten
Zoals u weet, zijn van overheidswege evenementen 
tot D.V. 1 september a.s. niet mogelijk. Ook is er de 
nodige voorbereidingstijd gemoeid met het organi-
seren van de verschillende acties. Het is daarom onze-
ker welke activiteiten doorgaan. Wel hebben we op 
deze pagina’s de activiteiten na 1 september vermeld, 
vanzelfsprekend onder voorbehoud. Kijkt u vooraf op 
www.adullamzorg.nl/ activiteitenkalender om teleur-
stellingen te voorkomen.
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www.gideon.shop

Koop bij Gideon.shop en steun Adullam!

Gideon is een samenwerking gestart met Adullam. Kies bij uw bestelling 
Adullam als goed doel, dan maken wij 20% van het orderbedrag over naar 
Adullam. Uw bestelling wordt vanzelfsprekend gratis naar u verzonden.

Bekijk het volledige assortiment op de website!

IN WINKELWAGEN1
+

-
IN WINKELWAGEN1

+

-
IN WINKELWAGEN1

+

-



Deze meisjes zijn achternichtjes 
van Jannie Oosterwijk, bewoner 
van Polderheim. Zij hebben zelf 
kaarten gemaakt en deze verkocht. 
Hiermee hebben ze een bedrag van 
€ 78 opgehaald voor Polderheim. 
Hartelijk bedankt, meiden!

Actieve 
achternichtjes

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

D.V. DINSDAG 8 SEPTEMBER

Comité Doornspijk; kerkdienst; 
aanvang 19.30 uur; voorganger 
ds. D. Zoet uit Garderen; HHG, 
Zuiderzeestraatweg 104, 
Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 12 SEPTEMBER

Comité Barneveld; verkoopdag; 
van 9.30 tot 15.00 uur; in en rond 
het Van Lodenstein College, 
Lunterseweg 94, Barneveld.

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

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

D.V. ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Comité Maartensdijk; verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; bij het 
Hervormd Centrum, Dorpsweg 42, 
Maartensdijk.

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

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

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

D.V. ZATERDAG 10 OKTOBER

Comité Krimpen aan den IJssel; 
verkoping; van 10.00 tot 16.00 
uur; Tuyterplein/Nachtegaalstraat, 
Krimpen aan den IJssel. 

D.V. DONDERDAG 22 OKTOBER

Comité Uddel; Adullam-
herfstfair; van 10.00 tot 15.00 
uur; op het parkeerterrein en 
in ‘t Schaapsschot van de GGiN 
De Beek-Uddel, Paleisweg 214, 
Ermelo (nabij Kroonheim). 

D.V. ZATERDAG 31 OKTOBER

Comité Vriezenveen; psalm-
zangavond; vanaf 19.30 tot ong. 
21.00 uur; kerkgebouw Beth-El, 
Almeloseweg 41, Vriezenveen.

D.V. ZATERDAG 7 NOVEMBER  
Comité Rijssen; najaarsverkoping; 
van 9.00 tot 12.30 uur; in de Jacobus 
Fruytier scholengemeenschap, De 
Stroekeld 142, Rijssen. 

D.V. ZATERDAG 14 NOVEMBER

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

40



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

In het eerste kwartaal ontving Adullam de volgende gift uit een nalatenschap: CdW € 500

Eén van onze deelnemers is al twee weken 
tijdens de middagpauze lettertjes aan het 
schrijven in een notitieblokje. Ik had al een 
paar keer gevraagd:  “wat ben je aan het 
schrijven”? “Het is nog niet klaar,” kreeg ik dan 
als antwoord. Vanmorgen tijdens de koffie 
kwam ze bij me om te vertellen dat ze klaar 
was en dat ze het graag wilde voorlezen. 
Na dat ze had voorgelezen, kreeg ik datgene 
wat ze gemaakt had in m’n handen geduwd. 
Jan Loosman, acitiviteitenbegeleider

Heimwee

Met heimwee verlang ik naar de kerk,
waar de HEERE werkt.
Nu verstoten,
ik hoop niet voor altijd gesloten.

Uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten.
Leer mij geduldig wachten.
Alles naar Uw raad,
Uw goedheid over mij is een weldaad.

Gelukkig zijn er middelen van 
genade in Gods voorzienigheid,
en mag ik stil berusten in Zijn beleid.
Om Gods Woord te horen,
voor mensen in zichzelf verloren.

Heimwee naar de hemelse Kerk,
het verlangen is soms zo sterk!
Waar de Kerk mag triomferen.
Dat is mijn begeren.

Strijd te boven,
voor eeuwig God loven.
Wanneer komt die dag
dat ik bij U wezen mag?

Verlost van al mijn zonden
die op de aarde bonden.
Eén met HEM,
in dat hemelse Jeruzalem.

Gedicht 'Heimwee'
Giftenverantwoording eerste kwartaal 2020

JAARDOEL

€ 150.000

JAARDOEL

€ 96.600

JAARDOEL

€ 57.900

1E KWARTAAL 2020 

€ 22.969

1E KWARTAAL 2020 

€ 500
1E KWARTAAL 2020 

€ 13.170

1E KWARTAAL 2020 

€ 33.809

1E KWARTAAL 2019 

€ 35.475

1E KWARTAAL 2019 

€ 2.000
1E KWARTAAL 2019 

€ 27.186

1E KWARTAAL 2019 

€ 28.007

Giften van instellingen 
en fondsen

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

1E KWARTAAL 2019

€  305.691

JAARDOEL

€  1.278.200
1E KWARTAAL 2020 

€  206.187

JAARDOEL

€ 342.900
1E KWARTAAL 2020 

€ 70.493
1E KWARTAAL 2019 

€ 99.769

Giften van 
particulieren

Giften van 
kerken

JAARDOEL

€ 607.200
1E KWARTAAL 2020 

€ 41.646
1E KWARTAAL 2019 

€ 113.254

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Steun Adullam
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Centraal Bureau / Servicecentrum
1.  Jan Groothedde  

als interim personeelsadviseur

Muiderheim
2.  Wilma Veltman - Beens  

als medewerker woonbegeleiding

Kroonheim
3.  Corina van der Velden - Hoogendoorn  

als huishoudelijke medewerker
4.  Johanneke Kleijer  

als medewerker woonbegeleiding 
5.  Hendrikje Balder  

als medewerker woonbegeleiding 
6.  Gerrit Jan Koops  

als waarnemend woonbegeleider 
7.  Ann Haase als woonbegeleider 
8.  Neline van den Belt - Westerbroek  

als medewerker woonbegeleiding 
9.  Josefien de Bruin  

als zorgassistent wonen i.o.

10.  Jannelie Bronkhorst  
als zorgassistent wonen i.o. 

11.  Erika de Weerd - Kayim  
als medewerker woonbegeleiding

12.  Erika Reinds - van den Ende  
als medewerker woonbegeleiding 

13.  Elzeline Bleijerveld - van Kwawegen  
als activiteitenbegeleider

14.  Jenita Bonestroo als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding 

Maasheim
15.  Pellina van der Burgh als oproep  

medewerker woonbegeleiding  
(geen foto)

16.  Marlinde Priem als huishoudelijk  
medewerker 

17.  Pieter van Alphen  
als medewerker woonbegeleiding 

18.  Helma Verkuijl-Bel  
als medewerker woonbegeleiding 

19.  Esther Sturm als woonbegeleider

20.  Imke Kooistra als zorgassistent i.o.
21.  Ellen Dekker als mw. woonbegeleiding
22.  Hélène Plambeck als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding

Beekheim
23.  Martin Wisse als woonbegeleider i.o. 
24.  Rebecca van der Weerd - van der Vliet  

als medewerker woonbegeleiding

Molenheim
25.  Margreet van Erkel - Hoogendoorn  

als huishoudelijk medewerker 

Wonen Staphorst
26.  Elisabeth Mussche als medewerker 

woonbegeleiding i.o. (Lindenheim)

De Klimboom (Rehobothschool)
27.  Mariska van Veldhuizen - Fieret  

als zorgondersteuner 

Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

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!

Nieuwe 
medewerkers

24

14

20

22
21

23

19

9

12

26

27

10

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?

18

8

13

1716

7

11

25

1 3

6

2

4 5
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   Bram Prins, 
Raad van Bestuur

Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

Nelleke de Jongh 
(Polderheim) en 
Reindert de Bruijn

Marinda Pols 
(Maasheim) en 

Egbert Mekenkamp

 Wij zijn getrouwd!

De Klimop-jubilaris
In maart jl. is gevierd dat Jelle van de Ploeg (De Klimop, voor-
heen Horstheim) 12,5 jaar bij Adullam was. Het was gezellig met 
groepsgenoten, de ouders van Jelle, zijn zus en haar dochtertje. 
Jelle kreeg een fotoboek met foto’s van de 12,5 jaar bij Adullam!

12½ jaar  werkzaam bij Adullam
Marleen Katgert, 

teamleider De Klimop

Genietende 
Kroonheimers!

Sander tijdens een wandeling 
op een zonnige avond met de 
andere bewoners van Edelhof. 
Het fruit ging mee voor een fruit-
picknick onderweg.

Jan van de Pol met zijn TipToi-
boek. Hiermee kan hij verhaal-
tjes en liedjes luisteren 
of spelletjes doen.
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Even buurten

Door de zorgen rondom het coronavirus gingen veel dingen anders. 

Daarom...

Verrassing
Helmich en Rianne Visscher 
verrichten veel vrijwilligers-
werk voor Muiderheim. Op een 
avond stonden zij voor de deur 
van Muiderheim met voor elke 
bewoner en begeleider een 
bosje tulpen!

... kon Harm Veldman niet 
naar de kapper. Gelukkig 
is er een lieve stagiaire op 
Muiderheim, die haar kap-
persschaar meenam om de 
haren te knippen van Harm 
en andere bewoners.

... kunnen de bewoners van Lindenheim 
niet wandelen op hun vaste avond, maar 

zijn ze zelf actief en sportief bezig geweest. 

... kon Jakob 
Koopman op 

zijn verjaardag 
geen bezoek 

ontvangen. Toch 
komt wandel-

vrijwilliger Dirk 
hem feliciteren. 
Op afstand, via 

het balkon. 

... kan Rick al een 
tijdje niet naar De 

Klimboom en wordt 
hij gemist door zijn 

begeleiders. Zij den-
ken veel aan ‘hun’ 

lieve Rick!

... kunnen 
de bewo-
ners van 
Polderheim 
niet naar 
Wilgenheim. 
Nu doen zij het werk op 
Polderheim. Matthijs 
en Piet (rechts) doen 
inpakwerk en Gerda 
knipt letters. Christiaan 
plakt de letters op de 
tasjes voor Diversiteit, 
de winkel van 
Wilgenheim. 
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Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Instelling Kroonheim 
Uddel,  T 088 238 58 00

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel,  T 088 238 58 30

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel,  T 088 238 58 97

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Logeerhuis De Lindenhof 
Staphorst
T 0522 46 85 74

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance Activiteiten-
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55 

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 088 238 59 00

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

  Sector Intensieve zorg             Sector Wonen, Leren & Werken

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00 
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Binnen Stichting Adullam 
voor Gehandicaptenzorg 
participeert een drietal 
kerkformaties: de  
Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland,  
de Hersteld Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland 
buiten verband.

Hoofdredactie:
A. Prins

Redactiecommissie:
Jan van Velthuizen  
(voorzitter), Rosanne Baan, 
Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Mathilde  
van Roekel, Hanne-José
Huisbrink.

Redactieadres:
Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26 
communicatie@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. R. van Beijnum,  
Rhenen (voorzitter a.i.)  
K. Kasteleijn,  
Ouddorp (secretaris)
mr. G.B. van Driel RB, 
Dordrecht
C.H. Achterberg RA,
Woudenberg
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

Dankzij de oproep in het contactblad van maart 2020, zijn er veel 
suggesties binnengekomen voor een naam voor de nieuwe woonlocatie in 
Staphorst. Bedankt voor alle inzendingen! Op dinsdag 19 mei jl. is de naam 
Streekheim onthuld door bewoner Anita de Vroed. Benieuwd naar deze 
onthulling? Bekijk de video op www.adullamzorg.nl/streekheim.

Reservist: dankjewel!

Naam Streekheim onthuld

Namens iedereen van Adullam een #dikkedankjewel voor alle 
reservisten die zich hebben ingezet en/of nog steeds paraat staan 
om onze medewerkers en cliënten te helpen waar dat nodig is! 
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dbkeukengroep.nl

Ruim 2150 beoordelingen
Qasa.nl | maart 2020

9,7

GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

TIC
ANOVI UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

NIEUW
IN 2020

DIRECT DE 
BESTE PRIJS

Afdingen is niet nodig

De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat 

naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste 

keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van 

uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Wij 

bieden topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. Als landelijke 

aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u direct de 

beste prijs, waardoor afdingen niet nodig is. U krijgt de prijs 

waarvan we zeker weten: meer hoeft niet, minder kan niet.
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bieden topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. Als landelijke 

aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u direct de 

beste prijs, waardoor afdingen niet nodig is. U krijgt de prijs 

waarvan we zeker weten: meer hoeft niet, minder kan niet.
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