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Inhoud Voorwoord

In dit Adullam Contact kij-
ken we terug op een ingrij-
pende periode. We nemen 
u mee naar Maasheim, waar 
een bewoner ernstig ziek 
werd. Hoe was dat voor haar 
familie, voor haar begelei-
ders en hoe gaat het nu met 
haar? Kinderdagcentrum De 
Klimboom ging plotseling vol-
ledig dicht. Hoe hebben de 
begeleiders dat ervaren en 
hoe konden zij toch van bete-
kenis zijn voor de kinderen? U 
leest het allemaal in dit blad.

A. Prins
Raad van Bestuur
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Psalm 63 is een psalm van David. De man naar Gods 
hart. Die al op jonge leeftijd de Heere mocht vre-
zen met een recht kinderlijke vreze. Als dat ons door 

genade te beurt mag vallen, moeten we op veel tegensla-
gen en vijanden rekenen. Dat komt ook in deze psalm dui-
delijk naar voren. David is niet thuis en ook niet meer in de 
gelegenheid om op te gaan naar Gods huis, wat hem zo lief 
en dierbaar was. Waar hij zo gaarne vertoefde. Waarvoor hij 
psalmen dichtte die lieflijk zijn en harten treffen. Hij roept 
uit in Psalm 84: “Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der 
heirscharen! Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van ver-
langen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn 
vlees roepen uit tot den levenden God.” Nu verkeert hij in 
de woestijn van Juda, vluchtende voor het aangezicht van 
Saul, die hem zoekt te doden.
Uitzien wordt in de tekst van onze meditatie beschre-
ven als zoeken, dorsten en verlangen. Eigenschappen des 
geloofs, die in de natuurlijke mens niet worden gevonden. 
We liggen dood door de misdaden en de zonden. We heb-
ben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor 
moed- en vrijwillig afgegaan. Door onze diepe val in Adam 
wandelt de mens als in een beeld en heeft hij nergens last 
van en geen geestelijke vermogens meer. We voelen ons 
thuis in de wereld als een vis in het water en zo vrij als een 
vogel in de lucht. 
Wat is het toch noodzakelijk van God geleerd en aan 
de zonde ontdekt te worden. Als een buitenstaander. 
Vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop 
hebbende en zonder God in de wereld. Dan laat de Heere 
door Zijn wederbarende genade en Heilige Geest ons zien, 
dat we God kwijt zijn en dat Hij een rechtvaardig en heilig 
God is, die de schuldige geenszins onschuldig houdt.
Dan worden we uit genade begiftigd met een zoeken en 
verlangen naar dat heil wat voor ogen wordt gehouden. 
Met een ijverige en bijzondere begeerte God tot ons Deel 
te mogen krijgen en Christus als Zaligmaker te mogen ont-
vangen, door de werkingen van de Heilige Geest, Die van 
de Vader en de Zoon uitgaat. 

Wat een voorrecht als zulk een goddeloze om niet gerecht-
vaardigd wordt in het bloed van Christus. Dan breekt het 
Licht des Evangelies door. Dan gaat de Morgenster in 
hunne harten op, Die voortlicht tot de volle dag toe. Want 
Gods goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen 
zullen U prijzen. Dan hebben ze God in Zijn heiligdom aan-
schouwd, ziende Zijn sterkheid en eer. Dan wordt de ziel 
als met smeer en vettigheid verzadigd en roemt de mond 
met vrolijk zingende lippen. Dan is de Heere tot een Hulp 
geweest en mogen ze onder de schaduw Zijner vleuge-
len vrolijk zingen. Dan kleeft hun ziel de Heere achteraan 
en worden ze door Zijn rechterhand ondersteund. Al gaat 
dan hun weg door een dal der schaduwen des doods, dan 
zouden ze geen kwaad vrezen, want God is aan hun zij; 
Hij ondersteune ze in het leed dat hun genaakt. Zijn stok 
en Zijn staf, die vertroosten hen. Hij richt de tafel toe voor 
hun aangezicht, tegenover hun tegenpartijders. Dan wordt 
het waar wat Jesaja beschrijft: “De woestijn en de dorre 
plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich 
verheugen en zal bloeien als een roos. (…) En de vrijge-
kochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen 
met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd 
wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar 
droefenis en zuchting zullen wegvlieden”, Jes. 35:1, 10.

Geliefde lezer(es), zou u niet begerig worden naar zulk een 
heerlijk vooruitzicht? Smeekt dan de God aller genade of 
Hij ons genadig zij. Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is 
en roept Hem aan, Die niet verre van een iegelijk van ons is. 
Volk des Heeren, die het hebben mogen ervaren, maar 
moeten uitroepen: “Och, wierd ik derwaarts weer geleid, 
dan zou mijn mond U d’ ere geven”: houdt aan, grijpt 
moed, eens zal uw hart vrolijk leven.
Mijn onbekeerde medereiziger naar de nimmer eindigende 
eeuwigheid: haast en spoed u om uws levens wil. We bid-
den van Christuswege: laat u met God verzoenen.

Overdenking

Psalm 63:2

O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar 
U, mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.

Uitzien naar God

Ds. R. Bakker, Kinderdijk
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“Dat van de vier 

zieke bewoners (van 

wie Corrie de Bruin 

ernstig) niemand aan 

het coronavirus is 

overleden, is wonderlijk”, 

zegt Janine Kieviet, 

meewerkend teamleider 

van de quarantainegroep 

op Maasheim. “Wat dat 

betreft is de afgelopen 

periode in meerdere 

opzichten speciaal 

geweest. En nog steeds. 

De contacten met de 

families waren echt 

bijzonder.”

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

    “Niemand wist dat ik er  doorheen zat. Toen speelden 
bewoners: ‘Maar de HEER’  zal uitkomst geven’”

Liesbeth van Os, zus van Corrie de 
Bruin, beaamt dat volmondig: “Op 
het moment dat het kritiek werd met 
Corrie, en mijn moeder, broer, zussen 
en ik buiten stonden om afscheid van 
onze zus te nemen, heb ik me sterk 
verbonden gevoeld met de begelei-
ders. Toen ik woonbegeleider Jannie 
Spaans naar buiten zag komen met 
dat pak aan, dacht ik: ‘Zij lopen ook 

allemaal risico. Je moet er maar vóór 
staan.’ Nou, dat stonden ze. Ze gingen 
vol goede moed door en ze deden zó 
hun best om te zorgen dat het goed 
kwam met Cor. Petje af.”
Ze vervolgt: “Ik kon de begeleiders 
altijd bellen en we appten veel. Ik 
heb de betrokkenheid van Nel en 
Janine duidelijk gezien. Dat heeft ons 
dichter bij elkaar gebracht.”

Nel en Janine
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Andere zorg
Janine: “Wat de quarantainetijd ook 
onvergetelijk maakt, is dat de zorg zo 
anders was. Het groepsgebeuren ont-
brak compleet. Elke positief geteste 
bewoner en bewoner met symp-
tomen ontving kamerverzorging. 
Dingen die we normaliter in de groep 
doen, zoals de dagopening, het eten 
en het lezen uit de Bijbel, deden we 
nu bij elke bewoner afzonderlijk. Zo 
probeerden we toch, ondanks de 
zware zorgtaak die we hadden, het 
Woord aan het hart van onze bewo-
ners te blijven leggen.”

Zinvolle bezigheid 
Janine vervolgt: “In de corona-
tijd kwam het zoeken naar zinvolle 

dagbesteding, wat centraal staat 
binnen ons ASBM-model [Adullam-
Schutse-BegeleidingsModel, red.], 
ook in een ander daglicht te staan. 
Zoveel mogelijk probeerden we acti-
viteiten te zoeken op de kamers van 
de bewoners. Met name degenen die 
niet heel ziek waren, hadden zeker 
wel behoefte aan afleiding. In combi-
natie met alles wat we met de bewo-
ners individueel deden in plaats van 
in de groep, was dat echt een zware 
taak. Maar deze intensieve zorg heeft 
ons als team wel dichter bij elkaar 
gebracht.”

“Zwaar was het inderdaad”, vindt 
Nel de zes weken waarin zij als 

V“Van vier zieke 

bewoners overleed 

niemand. 

Een wonder” 

Janine Kieviet

Hoe gaat het nu bij... Maasheim

    “Niemand wist dat ik er  doorheen zat. Toen speelden 
bewoners: ‘Maar de HEER’  zal uitkomst geven’”

Adullam Contact   |   5



woonbegeleider coronapatiënten 
verzorgde op de quarantainegroep 
Havenkade. De 61-jarige vrouw was 
echter geen seconde bang dat zij ook 
besmet zou raken (ze werd ook niet 
ziek). “Je zit in zó’n flow om voor de 
zieken te zorgen, dat je er simpelweg 
niet aan denkt.”

Handen en voeten tekort
Nel vertelt: “Toen voor Corries leven 
gevreesd werd, durfde ik haar geen 
kwartier alleen te laten, terwijl mijn 
aandacht ook nodig was bij twee 
andere zorgvragers die ziek waren. 
Ik kwam handen en voeten te kort. 
Corrie zelf onderging alles. Ik was er 
zo mee bezet, dat ik ook thuis aan 
niets anders meer kon denken.”
Liesbeth: “Als familie hebben wij dat 
gevoeld. Voor ons was dat doorslag-
gevend om Corrie met een extra 

zuurstoftank en begeleiding vanuit 
de huisartsenpost toch op Maasheim 
te houden in plaats van haar naar 
het ziekenhuis over te brengen. Op 
Maasheim mocht ze tenminste nog 
door iemand bezocht worden en 
zou ze in haar vertrouwde omge-
ving blijven. Daarnaast hadden we 
er alle vertrouwen in dat Corrie ook 
op geestelijk gebied alle begeleiding 
zou krijgen die ze nodig had. We wis-
ten dat de begeleiders haar zouden 
opdragen in het gebed.”

Realiteit
Ook Janine kan de gedachte aan 
Corrie niet loslaten als zij besmet 
raakt met corona en thuis in quaran-
taine komt te zitten. “Wat ik aangrij-
pend vond, was dat de arts zei: ‘Deze 
nacht wordt cruciaal voor Corrie. 
Roep haar familie maar.’ Vanuit huis 

heb ik dat toen allemaal geregeld. De 
realiteit dat iemand zou gaan overlij-
den kwam toen hard bij me binnen. 
Ik sliep er slecht van. Ik was er heel de 
tijd mee bezig.”
In Janines afwezigheid probeert 
Nel Corries ziekbed zo comfortabel 

Corrie babbelt er weer op los

I“Ik voelde me sterk 

verbonden met 

de begeleiders 

toen ik zag wat ze 

allemaal voor 

Corrie deden” 

Liesbeth van Os
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mogelijk te maken. Ondertussen heb-
ben de andere zieken haar ook nodig. 
Nel: “Ik vond het zwaar om te zien 
dat de andere coronapatiënten, de 
twee die minder ziek waren, in totale 
afzondering op hun kamer zaten; 
dat zijn ze niet gewend. Dan kwam 
er weer zo’n maanmannetje binnen: 
dat was ik dan. Ze herkenden mijn 
stem wel, maar ze snapten er niets 
van. Ze wilden maar van hun kamer 
af, dus moesten we de deurknop eraf 

halen. Dat gaat tegen je gevoel in. We 
probeerden zoveel mogelijk naar hen 
toe te gaan.”

Delen
Last van het isolement heeft Nel 
gelukkig niet gehad. Ook niet gedu-
rende de weken dat ze zich thuis 
afzondert van haar familie en vrien-
den. “Wel moet ik in zulke tijden mijn 
zorgen en mijn verhaal kwijt kunnen. 
Dat ging gelukkig heel goed. Ik mocht 

altijd Janine en de arts bellen. Dat 
betekende veel voor me”, vertelt ze.

Erdoorheen
Desalniettemin komt er voor Nel toch 
ook een moment dat ze er helemaal 
‘doorheen’ zit. “Ik dacht tijdens een 
vrij weekend: ‘Ik trek dit niet.’” Het 
constant omkleden in een aparte 
ruimte, pak aan, haarnet op, mond-
kapje op, handen desinfecteren, 
handschoenen aan, via de noodtrap 
naar de eetzaal… het begint haar 
zwaar te vallen. Evenals de almaar 
verslechterende toestand van Corrie. 
“Ik had niet gedeeld met mijn col-
lega’s dat de zorg me te zwaar werd. 
Tot die maandag erna, toen een col-
lega buiten, voor ons raam, met een 
keyboard psalm 42:5 ging spelen: 
‘Maar de HEER’ zal uitkomst geven.’ 
Twee bewoners zaten er gehurkt bij; 
de ene zong, de ander wiegde mee. Ik 
vond het zo ontroerend. Het beurde 
me op en het gaf me kracht om door 
te gaan. Dat moment zal me altijd 
bijblijven.”

Normaal
Op het moment van schrijven van 
dit artikel (eind juni) zijn de bewo-
ners weer opgeknapt en is Janine 
nog aan het revalideren. Janine: “De 
zieke bewoners waren echt even uit 
hun doen. De bewoners met lagere 
niveaus moesten weer wennen aan 
de prikkels die ze krijgen wanneer 
ze in de groep in de huiskamer zijn. 
Begrijpelijk. Nu is alles weer aardig 
normaal, behalve dan de anderhal-
vemeterregel, die we uiteraard ook 
binnen Maasheim hanteren. En Corrie 
babbelt er weer als vanouds op los.”

Liesbeth mag eindelijk weer bij Corrie op bezoek!

Hoe gaat het nu bij... Maasheim
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Quik’s Quality Potatoes  Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel,              
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Op zoek naar een uitdagende baan in de     
aardappelverwerking? 

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



Ontwikkelingen

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

In de achterliggende periode heeft het coronavirus een grote invloed gehad op de zorg binnen 
Adullam. Het was niet eenvoudig! Zoals één van de bewoners het zei: “Ik heb alle hoeken en 
gaten van mijn kamer wel gezien.” Voor de bewoners die ervoor kozen om in die maanden 
bij ouders of familie te verblijven, was het ook echt anders. Evenals voor familie die niet of 
nauwelijks op bezoek kon komen. Het gaf soms dilemma’s op locaties: enerzijds het zich houden 
aan de gestelde regels en anderzijds de behoefte van de bewoners, familieleden en bekenden 
om elkaar te ontmoeten. We konden zondags ook niet naar Gods huis. Was dat ook jouw gemis? 
De dichter van Psalm 84 vertolkte dat verlangen treffend: “Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook 
van verlangen naar de voorhoven des HEEREN.”

De Heere wilde in de afgelopen 
periode nog sparen en dragen; 
geen van de zorgvragers of 

medewerkers is tot nog toe overleden 
door het coronavirus. De Heere past 
daarvoor de dank! 
De medewerkers van Adullam  
hebben zich buitengewoon en met 
veel liefde voor de bewoners en  
deelnemers ingezet. Wat een groot 
voorrecht dat de zorg met de liefde  
van het hart verleend mocht worden. 
Vanaf 1 juli jongstleden zijn er versoe-
pelingen; daarbij gaan we langzamer-
hand naar een situatie waarbij geen 
specifieke maatregelen meer nodig 
zijn. Wel blijven de basisregels op  
het vlak van hygiëne en veiligheid  
gelden. Als organisatie bereiden we 
ons voor op een mogelijke ‘tweede 
golf’. Maatregelen zullen dan mogelijk 
geldend zijn per afzonderlijke locatie. 

Organisatie-doorontwikkeling
In de afgelopen periode is de manage-
mentstructuur van Adullam gewijzigd. 
Van voorheen zes MT-leden gaan we 
nu naar drie MT-leden (inclusief de 
Raad van Bestuur). Het compactere 
managementteam zien we als een 
logisch vervolg op de ontwikkeling  
die we de laatste jaren doormaakten.

In het verleden hadden de sectoren 
Intensieve Zorg en Wonen, Leren  
& Werken een eigen leidinggevenden-
structuur. Afgelopen jaren groeiden 
deze sectoren steeds meer naar  
elkaar toe en is de structuur van de  
sector Wonen, Leren & Werken op 
dezelfde wijze ingericht als de sector 
Intensieve Zorg. 
Vanaf nu sturen we alle voorzieningen 
op dezelfde wijze aan, met:
•   op managementniveau één manager 

Zorg die alle locatiemanagers van de 
voorzieningen aanstuurt, tezamen 
met een manager HR (personeelsza-
ken) en de Raad van Bestuur;

•   teamleiders die heel dicht bij de 
medewerkers staan. Een manier 
van leidinggeven die helemaal 
aansluit bij de gedachten 
achter het ASBM [Adullam-
Schutse-Begeleidings Model, 
red.] dat we sinds enkele  
jaren hanteren. 

Door zorg en mens een heldere  
plaats in het MT te geven, slui-
ten we nog beter aan op het 
begeleidings model en verankeren 
we het ASBM in het geheel van de 
Adullam-organisatie. Op 14 juli 
jongstleden hebben we afscheid 

genomen van drie MT-leden. Ook vanaf 
deze plaats willen we hen heel hartelijk 
dankzeggen voor hun betekenisvolle 
bijdrage aan Adullam. In de afgelopen 
jaren is er - mede door hun inzet - veel 
bereikt. Onder andere op het vlak van 
nieuwe huisvesting en de ontwikkeling 
van onze zorgvisie ASBM.

Adullam Contact   |   9
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 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  
 

 



Natuurlijk is gekeken - zeker ook vanuit mijn 
portefeuille ‘bestuurlijk en juridisch’ - naar de 
manier waarop de organisatie omgaat met de 

maatregelen. Loopt Adullam juist meer of minder risico? 
Wat betekent dat financieel, juridisch voor ‘zorgvragers en 
zorgverleners’? Zeer regelmatig werden wij geïnformeerd 
vanuit de organisatie over de exacte stand van zaken 
binnen Adullam.

Geen bezoek
Eén ding vond ik echt moeilijk. Nee, ik bedoel niet dat  
ook de Raad van Toezicht afstanden overbrugde van 
Ouddorp tot en met Staphorst, met behulp van de 
mogelijkheden die de techniek ons biedt. Ik bedoel ook 
niet dat als er binnen de muren van Adullam toch wel een 
uitbraak was gekomen, wat dat allemaal met zich mee  
zou brengen. Ook bedoel ik niet dat alle zorgverleners  
zich waar mogelijk met vereende krachten hebben ingezet 
om de situatie zo gewoon mogelijk te laten zijn. 
Wat dan wel? Ik stelde me voor dat wij als ouders van ons 
driejarige zoontje met het syndroom van Down hem al 
die tijd niet zouden mogen bezoeken. Ik heb me proberen 
te verplaatsen in onze jongen, als ook hij dan even geen 
bezoek zou krijgen; ons niet ‘live’ zou zien. Hoe ervaren 
onze zorgvragers de maatregelen en regels?

Afweging
Regels genoeg om na te leven, ASBM of niet. Samen 
krijgen we corona eronder, toch? We beschermen de 
oudere en de zwakke mensen. O ja? Is dat echt waar?  
Onze zorgvragers mochten niet naar huis; hun ‘thuis’ 
mocht niet naar hen. Ook dat werd zoveel als mogelijk 
digitaal overbrugd. Maar de omhelzing, de knuffel, de  
arm om hen heen, gewoon er zijn, praten met elkaar, 
woorden en blikken wisselen… Juist dat moesten ze 
missen, terwijl de dreiging van een ernstige en mogelijk 
tot de dood leidende ziekte zo dichtbij kwam. Dan wil je 
toch juist bij hem of haar zijn - en hij of zij bij ons?
Aangrijpend voor een zorgvrager, zorgverlener, vader  
en/of moeder, het gezin en ook voor een toezichthouder. 

Het dilemma is duidelijk, maar haast niet op te lossen: 
gehoorzaamheid, zorgvuldigheid, menselijkheid en de 
natuurlijke liefde strijden om voorrang. Als ouder zou  
ik het wel weten, als toezichthouder wordt het een  
lastige afweging.

Thuis
Toch mogen we één ding niet vergeten: woorden  
konden weliswaar niet persoonlijk gewisseld worden, 
maar het Woord ging niet dicht; dat mocht in deze 
coronatijd open blijven gaan. De Psalmen 46 en 91 
spreken zo treffend! Waar onze zorgvragers dan ook 
moesten blijven of niet mochten komen uit angst voor 
besmettingen, welke beperkingen er ook waren voor de 
zorgverleners en families, écht veilig zijn we pas als we 
eeuwig Thuis mogen komen. Bij Hem zal dan geen ziekte 
ons raken, gelden geen beperkingen of regels van aardse 
makelij, maar regeert Hij alleen. Dan hoeft niemand ooit 
meer weg. Zouden onze zorgvragers hierover niet méér 
nadenken dan wij?
Het toezichthouden gaat door, maar toch anders dan 
eerst. Bereiden we ons alleen juridisch, financieel, 
kwalitatief (enzovoort) vóór op de nabije toekomst 
en gaan we weer over tot de orde van de dag? Of  
hebben we nog meer oog voor het eeuwig welzijn  
van onze zorgvragers en 
zorgverleners? Dát is zorg 
verlenen: bescherming geven in 
eeuwigheidsperspectief. Ook die 
taak rust op onze schouders. Hoe 
doen we dat? God houdt 
toezicht op ons en volvoert 
in alles Zijn raad.

mr. G.B. van Driel RB, lid Raad van Toezicht ToeZicht

Toezicht houden in coronatijd
Het is niet moeilijk om op deze plaats een inblik te geven in hoe de Raad van Toezicht 
in de afgelopen maanden toezicht heeft gehouden. Op afstand vanwege onze rol, maar 
betrokken vanwege het doel. Onveranderd en net zoals de maanden vóór de coronatijd. 
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In memoriam

Geesje Brinkman
Op vrijdag 3 juli jongstleden nam de Heere Geesje Brinkman uit dit 
leven weg. Geesje is 62 jaar geworden.
Op dinsdag 30 juni werd Geesje opgenomen voor een ingreep. In 
eerste instantie leek het na de ingreep goed te gaan. Toch werd de 
volgende dag duidelijk dat er complicaties waren opgetreden en de 
situatie werd zeer zorgelijk. Vroeg in de morgen op vrijdag 3 juli is 
Geesje overleden.

Geesje woonde en werkte sinds 2015 op Muiderheim, op woon- 
en dagbestedingsgroep de Pauwe. Daarvóór woonde ze op 
Schoonsterheim te Staphorst en was ze deelnemer op DAC 
Horstheim te Staphorst. 
Toen Geesje nog maar kort op Muiderheim woonde, werd ze erg 
ziek. Er werd toen voor haar leven gevreesd. Toch mocht ze weer 
beter worden. Geesje gaf aan dat er toen iets is veranderd. In 
gesprekken heeft Geesje verteld dat ze wist dat ze zondares was, 
maar dat daarvoor bij de Heere vergeving was.

Met de bewoners en begeleiders van de groep van Geesje is op 
maandag 6 juli jongstleden een bijeenkomst in de Bethelkerk 
geweest om samen stil te staan bij haar overlijden. Ds. De Groot 
heeft in deze bijeenkomst kort stilgestaan bij Psalm 100.
Op 8 juli vond de rouwdienst plaats. Ds. De Groot sprak uit Psalm 
23:4, waarin gesproken wordt over het dal der schaduw des doods. 
Een schaduw die voor Geesje in 2015 heel dichtbij kwam. Door 
het sterven van Geesje zijn wij ook bepaald bij de schaduw van de 
dood. De vraag is waar het ons brengt.
Op het graf werd gesproken door ds. J.D. Heijkamp; hij las daarbij de 
lievelingspsalm van Geesje, psalm 51: 6 (berijmd):
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; Ai, laat van mij Uw 
Heil'gen Geest niet scheiden; Die kan alleen op 't rechte spoor mij 
leiden. Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn 
gemoed, dat nu angstvallig vreest, De blijdschap weêr; doe op Uw 
heil mij hopen; Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, Volvaardig 
't pad van Uw geboden lopen.

We wensen de familie van Geesje Gods ondersteuning toe in dit 
verlies, nu hun zus en schoonzus door de dood is weggenomen. Dit 
wensen we ook de medebewoners en de begeleiders toe, van de 
groepen waar Geesje woonde en werkte.
Door het sterven van Geesje zien we opnieuw dat het leven eindig 
is. Laten we deze roepstem gebruiken om Hem te zoeken en te 
vinden!

Nienke Koekoek
manager instelling Muiderheim
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld



Het weggetje slingert tussen de velden door naar het huis van Wouter en 
Janny, die naast het runnen van een boerenbedrijf eigenaar zijn van een boer-
derijcamping. Onder de veranda, met uitzicht over de vijver en de weilanden, 
vertelt Janny over hoe het is om een kind te hebben met een beperking en 
over de ingrijpende stap om terug te keren naar Nederland.

Tekst: Anne-Marie Danse-Kouwenhoven, foto’s: familie Van de Pol

Zorgen over de grens
Op een idyllische plek 

in het buitengebied 
van Garderen ligt de 

boerderij van Wouter 
en Janny van de Pol. Zij 

zijn - na bijna 25 jaar 
in Canada te hebben 

gewoond - met hun zes 
kinderen geëmigreerd 

naar hun geboortedorp. 
De reden daarvoor was 
dat zij een passende en 

identiteitsgebonden 
werk- en woonplek 

zochten voor hun 
oudste zoon Jan (21). Die 

vonden zij bij Kroonheim, 
waar Jan goed op zijn 
plek is. Als het drukke 
gezinsleven hem wat 
teveel wordt, zegt hij 

steevast: “Ik ga weer naar 
Adullam.”

Familie Van de Pol
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“Na ons trouwen in 1994 zijn we 
direct naar Canada geëmigreerd. Wij 
hebben daar een fijne tijd gehad. 
Mijn man Wouter mist nog wel de 
vrijheid en de ruimte van het land. 

Jan is, evenals de andere kin-
deren, geboren en getogen 
in Canada. Hij heeft, naast 
een verstandelijke beper-
king, ook een autismespec-
trumstoornis. Jan is een 
open jongen die zegt wat hij 
denkt. Als je hem iets vraagt, 
herhaalt hij de vraag in het 
antwoord, bijvoorbeeld: Jan, 
heb je een leuke dag gehad? 
Ja, Jan heeft een leuke dag 
gehad. Hij heeft een ijzersterk 
geheugen en onthoudt alle 
verjaardagen. Als je hem bij-
voorbeeld uitlegt hoe het kof-
fieapparaat werkt, vergeet hij 
dat niet meer.”

Ander onderwijssysteem
Canada kent een ander 
onderwijssysteem dan 
Nederland. Er zijn geen  
aangepaste onderwijsinstellingen 
voor kinderen met een beperking.  
Alle leerlingen zijn onderdeel van 
het reguliere onderwijs. Ze hebben 
een Special Education Program  
voor de ondersteuning van leer-
lingen met een beperking. Door  
de grote afstanden en de dun-
bevolktheid is dat ook moeilijk 
anders te regelen. Janny: “Onze  
Jan heeft onder begeleiding deel-
enomen aan dit systeem vanaf  
de kleuterschool tot en met het 
voortgezet onderwijs (High School). 
Hij is trots dat hij zijn diploma  
heeft behaald.”

Ingrijpende beslissing
“Met het opgroeien van Jan besef-
ten wij dat het moeilijk zou worden 
in Canada een instelling voor hem te 
vinden met een goede dagbesteding 
en een woonplek, passend bij onze 
identiteit. Daarom zijn we in 2017 
teruggekeerd. We hebben ruim de 

Van het thuisfront… 

Zorgen over de grens

J“Jan heeft zijn 

diploma behaald”
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tijd genomen voor deze ingrijpende 
beslissing en met elk kind afzonder-
lijk gesproken over hoe hij of zij het 
zou vinden als Jan in een instelling 
zou gaan wonen. Hoewel de kinde-
ren aarzelden om hun mening te 
geven, gaf elk kind aan dat het wel 
goed zou zijn.

De eerste maanden in Garderen was 
Jan thuis, omdat er geen plaats was 
op de dagbesteding. Dat was voor 
hem en ons moeilijk, omdat hij graag 
bezig wil zijn. In november van dat-
zelfde jaar kwam de oplossing: hij 

mocht drie dagen werken bij zorg-
boerderij De Jachthoeve in Wekerom 
en enkele maanden later vond hij 
aanvullende dagbesteding op de 
Kroonhoeve. In april 2018 kwam een 
woonplek op Kroonheim vrij, waar 

hij het goed naar zijn zin kreeg. Hout 
kloven, konijnen verzorgen en helpen 
met huishoudelijke klussen zijn zo 
zijn werkzaamheden. Maar het liefst 
zit hij op de trekker en dat mist hij 
door de coronamaatregelen erg.”

Wanneer komt Jan
Omdat Jan de oudste is en veel aan-
dacht opeiste, hebben de andere 
kinderen daar wel onder geleden. Hij 
kon tot zijn vijfde jaar niet praten en 
werd kwaad omdat hij zich niet kon 

uiten. Ook nu kan hij gefrustreerd 
raken over iets wat hem te binnen 
valt. Nu de kinderen ouder worden, 
kunnen ze zijn handicap beter accep-
teren. Janny: “Het is mooi om te zien 
dat ze hem nu missen en vragen: 
‘Wanneer komt Jan nu eindelijk weer 
eens een keer thuis?’”

Gevoel van eigenwaarde
Inmiddels is de heer des huizes aan-
geschoven. Ook hij verlangt ernaar 
dat Jan het weekend naar huis mag. 
Wouter: “Jan helpt me op zaterdag 
altijd bij het grasmaaien op de cam-
ping en bij de boerderij en dat mis ik 
natuurlijk ook. Het rijden op de trek-
ker geeft hem zelfvertrouwen. Dan 
zegt hij: ‘Die (noemt naam) kan dat 
niet, maar Jan kan dat wel.’ Hij is heel 
voorzichtig en daarom durfden we 
het aan om hem met de fiets van en 
naar Kroonheim te laten gaan. Ook 
dat geeft hem een gevoel van eigen-
waarde.” Janny vult aan: “Maar we bel-
len wel hoor, voordat hij vertrekt naar 
Kroonheim. En de begeleiding belt 
als hij is gearriveerd.”

Klein Canada
Dochter Lindsey van dertien komt 
aangerend. Een telefoontje roept 

Tekst: Anne-Marie Danse-Kouwenhoven, foto’s: familie Van de Pol

I“Ik geef Jan altijd  

een high five”
Zusje Lindsey
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vader weg. In afwisselend Engels en 
Nederlands vertelt Lindsey dat ze het 
op school goed naar haar zin heeft. 
Ze geniet van de aandacht van de 
andere leerlingen, die haar honderd-
uit vragen over Canada. Over Jan zegt 
ze: “Als Jan thuiskomt, geef ik hem 
altijd een high five, want knuffelen 
is alleen aan mama voorbehouden. 
Vaak begint Jan over zijn trekkers; 
hij weet alle serienummers die hij op 

de computer vindt. We wonen hier 
zo vrij, dat we gemakkelijk samen 
dingen kunnen ondernemen. Zoals 
trampolinespringen, fietsen of een 
vlot bouwen. Het lijkt hier een beetje 
op klein Canada. Jan kan heel grap-
pig zijn, omdat hij alles zegt wat hij 
denkt, maar soms word ik ook wel 
boos op hem. Als ik iets verkeerd doe 
en mama ziet het niet, dan gaat hij 
het aan mama vertellen. Hij luistert 

nooit naar ons, maar vraagt altijd 
alles eerst aan mama.”

Corona
Janny heeft een heel sterke band met 
haar oudste zoon. De coronamaatre-
gelen vielen haar zwaar. Janny: “Toen 
ik Jan na drie maanden voor het eerst 
weer op zijn kamer mocht bezoeken, 
kon ik hem eindelijk weer een knuffel 
geven. Ik kon wel huilen van geluk.”

Van het thuisfront… Van het thuisfront… 

Jan aan het werk
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Aandacht voor...

Martin Mulder (27) woont nu 3 jaar op Kroonheim, 
op woongroep Paleishof. Martin geniet erg van  
het contact met begeleiders en medebewoners.  
Hij vindt het leuk als begeleiders voor hem fluiten; 
hij geeft ze dan een gulle glimlach! Bij werkactivi-
teiten geniet Martin van het meebeleven van acti-
vi teiten en het helpen spullen aangeven. In zijn 
vrije tijd geniet hij erg van het bezoek van zijn 
ouders en zus en van 
het spelen met muziek-
speeltjes. Zullen we 
hem verrassen met heel 
veel kaarten?

Het adres is: 
Kroonheim - Paleishof, 
't Hof 12, 3888 MH Uddel

Martin Mulder Hallo allemaal! Ik ben Jannie Roseboom, 45 jaar en ik  woon op Beekheim. Van maandag tot en met vrijdag  werk ik op Veldheim. Daar werk ik al ruim 25 jaar met  veel plezier. Ik doe er inpakwerk en ik zorg ook voor de  was. Om de week werk ik op donderdag via Veldheim  bij ‘De Valksche Bijenhof’. 
Op Beekheim heb ik het erg naar mijn zin op woongroep de Meerkoet. Ik vind het leuk om te koken en te bak-ken voor de groep. En ik 
geniet er ook van om cre-
atief bezig te zijn: kaarten 
maken, diamond painting, 
enzovoort. Enne… ik vind 
het heel leuk om post te 
krijgen!

Het adres is:
Ds. E. Fransenlaan 9-25
3772 TX Barneveld

Jannie Roseboom

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

… zijn vier dames van de Libelle, een appartementenafdeling  

op Beekheim in Barneveld. Zij hebben in de coronatijd elke week 

de Beekheim-krant verzorgd. De meesten van hen kunnen sinds 

kort weer naar hun werk buiten Beekheim, wat ze heel fijn  

vinden! Hetty werkt in verschillende gezinnen, Johanna zorgt 

ervoor dat het Centraal bureau in Barneveld schoon is én dat de 

koffie automaten steeds gevuld zijn, Margeertje werkt in de  

catering op het Hoornbeeck College in Amersfoort en Jolanda 

werkt in de schoonmaakdienst bij het Van Lodenstein College  

in Barneveld en Hoevelaken.

De dames zullen het erg leuk vinden om een gevulde brieven-

bus te vinden als ze thuiskomen van hun werk! 

Het adres is:
Beekheim - Libelle, Ds. E. Fransenlaan 9, 3772 TX  Barneveld

Hetty, Johanna, Margeertje en Jolanda
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Ik ben ...
… Joas Dekker, een vrolijke jongen 
van 8 jaar. Ik ga naar KDC De Klimop in 
Zwolle. Iedere dag gaan we even naar 
buiten; heerlijk vind ik dat! Klimmen, 
klauteren en schommelen doe ik 
graag. Gezellig kletsen kan ik ook: 
voor de spiegel of tegen de juf. 
Ik zeg woordjes, maak soms 
gebaren of zing liedjes. 
Knap hè? Dat oefen ik 
samen met mijn 
juffen.
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Even ertussenuit. 

De Polderheimers 

genieten in de polder 

van heerlijk eten en 

van de natuur!

Tekst: redactie In de lens

Leuke 
activiteiten!

Gijsbert, Geerke en Mark (Beekheim) 

pakken tijdens hun fietstocht een 

bankje om de dorst te lessen. Beregezellig: met z’n allen in de bakfiets van KDC De Klimboom! 

Heerlijk buiten lunchen: Ton Peter en 

Anke (Horstheim) genieten ervan!

Felicitaties voor de 
verjaardag van Wilma Korevaar 

(Rivierkade, Maasheim). 
We misten haar zó, dat we 

met de groep naar haar thuis 
zijn gegaan - op 
gepaste afstand.

Corine (Maasheim) heeft koekjes 
helpen bakken. Ze heeft erg 

veel zin om de door haar 
versierde koekjes te proeven!

Met dit mooie weer fitnessen  

we buiten. Laura Verwijs 

(Maasheim) gaat heerlijk  

fietsen op de duofiets. 

Andrea Schumacher mag 

ook een rondje en heeft er 

al helemaal zin in!

Adullam Contact   |   23



24

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.

Lees alles over inbetweens op www.reedoo.nl/weblog 

Hamsestraat 38, 4043 LH  Opheusden  •  www.reedoo.nl

Inbetweens: de luchtige sfeermaker
voor alle woonstijlen!

Wincoop
veiligheidstrainingen

Anthonie Fokkerstraat 45 B - Barneveld
085-066 74 00 - www.bhv-vca-ehbo.nl
*Voorwaarden zie website. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

in        keer
nl

BHV (Herh.)

€130,-
p.p.

BHV (Basis)

€190,-
p.p.

in        keer
nl

in        keer
nl

Online VCA
dagcursus

€175,-
p.p.

E-learning
voor maar

€109,-
p.p.

B-VCA/VOL

€199,50
p.p.

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: in1keerVCA.nl of bel 085-0667401

25 trainingslocaties 

door het hele 

land!

80 examenlocaties door het hele land!

80 examenlocaties door het hele land!

8.7/10

NIEUW 
online

VCA
Hoe werkt het?
1.  Kies een datum voor de 

online videocursus

2.  Kies een examendatum 

dicht bij u in de buurt

3.  Vul alle gevraagde gegevens 

in en betaal
4.  U ontvangt een bevestigings-

mail met info en factuur

5.  Geslaagd? wij sturen u het 

certificaat en pasje toe

Mogelijkheid tot In-Company training 

Live video-verbinding
GRATIS herexamen*



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

Dag allemaal, ik ben Anita de Vroed en ik woon in Staphorst, op 
Lindenheim. Mij is gevraagd om iets te schrijven over mijn hobby.  
Veel leesplezier!
Ik ben in 1991 begonnen met mijn postzegelverzameling. Van verschil-
lende mensen heb ik postzegels gekregen via de post. In het begin was 
het veel werk. Als je het eenmaal goed en wel in albums hebt, is er een 
leuk begin. Nederlandse postzegels gaan vóór, dus daar kijk ik meestal 
eerst naar. Het leukst is als een serie compleet is. Dus als iemand mij 
helpen kan om aan postzegels te komen, stuur maar op: bij mij zijn ze 
welkom. Ik ben ook graag bezig met kaarten borduren of knutselen. 
Kaarten verkoop ik en de opbrengst is voor een goed doel. Niet altijd 
voor hetzelfde doel; ik vind het juist leuk om verschillende stichtin-
gen te helpen. Knippen is ook erg leuk. Dus u merkt wel: ik ben graag 
bezig en zit niet zomaar stil. Een hartelijke groet van Anita de Vroed.

Muziek

Postzegels

’s Morgens vroeg klinken de mooiste 
tonen door zorgboerderij Druivenstein. 
En iedereen weet dan dat Marco Koster 
een ‘concert’ aan het geven is. Het is niet 
verwonderlijk dat Marco ook van orgels 
houdt. Thuis staan er een aantal. Marco 
houdt, samen met zijn vader en broer, van 
retro orgels. Oude instrumenten opko-
pen en vervolgens weer in originele staat 
brengen, is een passie van deze man-
nen. Thuis heeft Marco zelfs een eigen 
muziekstudio, waar hij vaak te vinden is. 
“Mijn studio heet Studio Koster. Ik heb 
een computer, een mengpaneel en een 
microfoon. Ik draai muziek en bedien dan 
de schuifknoppen van mijn mengpaneel. Daarmee kan ik de muziek harder of zachter maken”, vertelt hij. 
Weet u wat Marco graag nog een keertje wil doen? Zelf een cd opnemen! En als het eventjes kan, zou hij op zijn  
werk een verbouwing in gang zetten om de zolder van Druivenstein te veranderen in een hele grote muziekstudio. 
Naast muziek heeft Marco veel andere hobby’s. Hij heeft een lieve poes en is graag bezig met zijn technisch LEGO. 
Daarvan heeft hij een bestuurbare auto en een takelkraan. “Eigenlijk heb ik heel veel hobby’s”, zo vertelt hij. “De 
 mensen moeten maar een keertje komen kijken. Iedereen is van harte welkom in mijn studio. En als er heel veel  
mensen willen kijken, dan maak ik er een open dag van.”
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Tekst: Beppie van de Beek - Pellegrom, foto's: Mathilde van Roekel

Test jouw privacykennis!

(De antwoorden vind je ondersteboven, onderaan de volgende bladzijde) 

Wat weet jij van privacy 
en gegevensbescherming?

1.  Als de arts vraagt om het Ondersteuningsplan van een bewoner, mag je die dan e-mailen?
a.   Ja, want een arts mag je alles toesturen en e-mailen is een veilige manier van delen.
b  Nee, Adullam mag alleen de nodige informatie delen en e-mailen is geen veilige manier om te delen.
c.  Nee, dat moet hij telefonisch door de bij de locatie bekende assistente laten opvragen.

2.  De AVG is er om …
a.  … de privacy van de organisatie te beschermen.
b.  … mijn privacy te beschermen.
c.  … mij te beperken in het opslaan van gegevens.

3.    Wanneer mag je medische gegevens van een deelnemer tóch delen met je collega-begeleider als de  
deelnemer daar géén toestemming voor geeft?

a.   Als het toch nodig is voor goede en verantwoorde zorgverlening.
b.  Als de ouders hebben gezegd dat het goed is.
c.  Als die collega belooft het niet door te vertellen.

4.  In welk onderstaand geval is sprake van een ‘datalek’?
a.  Als ik tijdens mijn bezoek een medebewoner hoor praten over zijn ziekte.
b.  Als mijn collega op mijn scherm meekijkt.
c.  Als een medisch rapport van een logé is kwijtgeraakt. 

5.  Een adreslijst is veiliger als die op de computer is opgeslagen, dan wanneer die in de bureaula ligt.
a.  Waar, want op de computer moet je eerst een wachtwoord intypen.
b.  Niet waar; het ligt er maar aan wie er allemaal bij kan op de computer.
c.  Niet waar, want niemand weet dat die in de bovenste la in een plastic mapje zit.
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Deel 1
Werken aan 
bewustwording
“De huishoudelijk medewerker behoort tot onze mede-
werkers. Mag deze medewerker dan ook de cliëntdossiers 
inzien?” Het is één van de vragen die Everdien Schalk, 
functionaris gegevensbescherming, geregeld gebruikt 
tijdens de workshops die ze geeft. Als functionaris is ze 
actief om het bewustwordingsproces binnen Adullam-
locaties een ‘boost’ te geven. Op een speelse manier - en  
dat levert vaak leuke gesprekken én ‘aha-momenten’ op.  
Everdien: “Het is heel mooi om het gesprek aan te gaan  
en samen te ontdekken wat privacy nu eigenlijk betekent.  
Ook op digitaal gebied.”

Alles over privacy

Everdien en Wilrie

Als iemand in 

jouw tas neust, 

vind je dat vreemd. 

Digitaal geldt 

dat evenzo. 

Waarom het 

beschermen van 

gegevens 

en privacy binnen 

Adullam zo 

belangrijk is
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Sinds enige tijd is Everdien Schalk 
functionaris gegevensbescherming. 
Rustig legt ze uit wat dat inhoudt: 
“In mijn functie ben je aan de ene 
kant toetsend bezig. Je kijkt kritisch 
naar onze organisatie. Voldoen we 
aan de AVG [Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, red.]? Zijn  
we daar genoeg mee bezig?

Tegelijk ben je ook bezig met het 
bewustwordingsproces in de orga-
nisatie. Hoe kunnen we de privacy 
van onze zorgvragers, medewerkers 
en vrijwilligers blijven waarborgen? 
Wat zijn ‘privacy’ en ‘gegevens-
bescherming’ eigenlijk voor begrip-
pen?” Vragen die boven tafel komen 
tijdens de workshops die Everdien  
op alle locaties verzorgt. 

Inmiddels heeft ze bijna alle voor-
zieningen van Adullam bezocht.  
“Het is heel mooi om de teams te  
trainen in het bewust leren 
omgaan met persoonsgegevens.” 
Glimlachend: “Ik begrijp dat het 
onderwerp wat ‘droog’ kan over-
komen, maar de praktijk wijst uit  
dat het dát juist helemaal niet is.”  

En daarom heeft ze een interactieve 
manier bedacht om het onderwerp 
aan de kaak te stellen. “Ik neem een 
ganzenbord als uitgangspunt.  
Kom je op een gansje, dan mag je een 
vraag van de stapel (zelfgemaakte) 
kaartjes pakken. Dat zijn kennis-  
en praktijkvragen.” Een paar voorbeel-
den ervan zie je in de quiz op  
de pagina 27. 

En aan de hand van die vragen 
komen altijd gesprekken op gang.  
“Zo bespreken we eerst de vraag  
‘Wat is privacy nu eigenlijk?’ Dan 
zie je al snel dat begeleiders op 
de fysieke manier teruggrijpen. 
Bijvoorbeeld: ‘Het is heel normaal  
dat je de persoonlijke verzorging  
van een zorgvrager niet in het open-
baar doet.’ Dat is direct aanleiding  
tot een gesprek. Inderdaad, logisch! 
En iemand die meeluistert aan je 
deur of die in je tas rommelt, spreek 
je gelijk aan. Dat is niet de bedoeling: 
stop daarmee! Dat is een geldende 
regel, die iedereen snapt. Maar is dat 
digitaal dan anders? Mag je dan wél 
persoonlijke gegevens delen met 
bijvoorbeeld een begeleider op een 
andere groep of met een arts? En zijn 

Teams trainen door middel van een ganzenbord.
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we ons ervan bewust dat ‘meneer 
Google’ misschien wel meer over ons 
en onze zorgvragers kan weten dan 
we misschien willen of denken?”

Dilemma’s
Everdien vindt het waardevol om 
te zien dat de bewustwording in 
de organisatie steeds groter wordt. 
En dat is hopelijk blijvend, want 
bescherming van gegevens stopt 
nooit. Ze licht toe: “De AVG is er 
gekomen om jou te beschermen en 
legt ons - als organisatie - verplich-
tingen op. We zijn verantwoordelijk 
voor alle persoonlijke en medische 
gegevens die we hebben van zorg-
vragers, medewerkers en vrijwil-
ligers. We moeten aantonen dat 
we er eerlijk aan gekomen zijn én 
dat we ze goed beschermen. En 
zeker medische gegevens: die zijn 
extra beschermd. Daar mogen we 
niet mee strooien, al moeten we ze 
anderzijds wél gebruiken, om de 
best mogelijke zorg te leveren. En 
dat levert nu juist die situatie op, 
waar we samen helderheid in moe-
ten krijgen. Je mag bijvoorbeeld 
gerust samen de gegevens bespre-
ken van een zorgvrager die je samen 
begeleidt. Dat is geen ‘datalek’, zoals 
je dat noemt. Maar hoe is het als je 
er met een collega over praat die de 
zorgvrager niet kent of behandelt?” 
Dat soort dilemma’s komen ook aan 
bod in het spel dat Everdien opzette. 

“Veel teams vinden het zinvol. Juist 
omdat het ’t meest over mense-
lijk handelen gaat. Natuurlijk is een 
veilig systeem belangrijk - en dat 
hebben we ook allemaal goed gere-
geld - maar ik gebruik in de trainin-
gen vaak het beeld van een bunker. 
Wij zijn de bewakers van de ‘bunker’ 
(het elektronische cliëntendossier: 
ECD), waarin de gegevens van ‘onze’ 
mensen staan. Als je dus informatie 
uit die bunker haalt en dat als een 
hagelschot op het strand lost, is de 
kracht van de beveiliging verbroken.”

Trainingen
Everdien vindt het een mooie ont-
wikkeling om te zien hoe de trainin-
gen steeds meer vragen opleveren. 
Onder andere de vraag in de intro 
doet veel stof opwaaien. Lachend: 
“Ja, hij is zó herkenbaar. Daar heeft 
iedereen wel een beeld bij. Dan 
gebruik ik mijn eigen situatie maar. 
Ik werk op het Centraal bureau, dus 
ik kan niet in het elektronische cli-
entendossier. Dat is niet nodig voor 
mijn werk. Zo geldt dat ook voor 
bijvoorbeeld een huishoudelijk 
medewerker. Zij heeft die informatie 
niet nodig voor het werk. Maar, als 
een zorgvrager bijvoorbeeld geprik-
keld raakt van stofzuigen, moet deze 
medewerker dat wel weten. En dat 
gaat vaak ook goed; dat regelt zich 
gelukkig vanzelf.”

Papieren
Tot slot wil ze nog één kanttekening 
plaatsen. “Gegevensbescherming 
is niet alleen nodig voor digitale 
gegevens, hè? Want wat gebeurt 
er bijvoorbeeld met een uitgeprint 
psychologisch rapport van een zorg-
vrager? Belandt dat in de papierbak, 
waar iedereen erbij kan? Of wordt 
het vernietigd? En wat gebeurt er 

met het geprinte verslag na een 
vergadering?” Ze houdt even stil. 
“Boeiend, hè? Zo zie je maar, het 
blijft een doorgaand proces. En 
mensenwerk.” Glimlachend: “En juist 
daarom ben ik blij dat ik dit werk 
mag doen. Want van vergissingen 
kun je samen leren. En dan ben je 
daarna samen weer een stap verder!”

Contact 

Heb je vragen over privacy of 
gegevensbescherming? Laat  
van je horen! Stuur je e-mail  
naar privacy@adullamzorg.nl. 

Meer weten over dit onder-
werp? Op www.adullamzorg.nl/
privacy vind je ons privacy-
reglement, dat bedoeld is om 
te informeren welke gegevens 
Adullam van je heeft en wat we 
ermee doen.

V"Van vergissingen 

kun je samen leren”

Everdien Schalk

Alles over privacy

Adullam Contact   |   29



Wilrie Multem werkt als ICT-coör-
dinator op het Centraal bureau in 
Barneveld. Samen met het ICT-team 
is hij verantwoor delijk voor de 
beveiliging en uitrol van huidige  
en nieuwe infor  ma tie   systemen. 
Rustig licht hij toe welke dat zijn én 
waarom beveiligingzo belangrijk is. 
 
“Niet alleen beveiliging en privacy  
is ICT. Ook toegang tot gebouwen  
of het in- en uit dienst gaan van 
collega’s hoort daar bijvoorbeeld bij.”

Wilrie: “De servers en back-upsys-
temen van Adullam zijn geplaatst 
in een streng beveiligd, van nood-
stroom voorzien, Nederlands data-
centrum, waar de gegevens van 
Adullam worden opgeslagen. 

Het is voor ons belangrijk dat we te 
allen tijde bij onze gegevens kunnen. 
Want: wat er ook gebeurt, de zorg 
gaat natuurlijk door. Daarom hebben 
we op het gebied van beschikbaar-
heid, juistheid en vertrouwelijkheid 
van onze gegevens veel ingeregeld.” 
Daarnaast zorgen Wilrie en zijn col-
lega’s er uiteraard voor dat alle sys-
temen geüpdatet zijn, voorzien zijn 
van goede virusscanners en dat het 
inloggen op het Adullam-systeem 
bij thuiswerken altijd met een twee-
factor-authenticatie gebeurt. “Ook 
moet je regelmatig je wachtwoord 
wijzigen, gaat de schermbeveiliging 
er binnen twee minuten standaard 
op en leggen we gegevens eenmalig 
vast in het ECD of in AFAS. Zo hou-
den we gegevens bij elkaar en kan 

informatie niet rond gaan zwerven in 
e-mails bijvoorbeeld.” Wat systemen 
betreft is Wilrie dan ook blij met de 
uitrol van het nieuwe systeem: het 
cliëntportaal. “Daarin krijgen zorgvra-
gers of wettelijk vertegenwoordigers 
toegang tot het Ondersteuningsplan 
en de rapportages.”

ICT goed geregeld conform 
NEN 7510
“Op technisch gebied en qua appli-
caties hebben we alles goed op 
orde; dat bleek uit de nulmeting die 
we door een externe partij hebben 
laten uitvoeren. Daar scoorden we al 
een 8 mee en uit die meting kwam, 
dat vooral in de procedures nog 
kansen liggen. Het goed documente-
ren van processen en het bespreken 
hoe je de dingen in je organisatie 
doet om de privacy te waarborgen, is  
volgens de NEN 7510 - de norm voor 
informatiebeveiliging in de zorg -  
net zo belangrijk.” Glimlachend:  
“Ik noem dat maar het ‘taaiere deel’. 
Samen met Everdien trekken we hier 
gezamenlijk op en komt ook dat 
onderdeel vast goed.”

Deel 2
Veilige systemen gebruiken

Wilrie Multem

T“Technisch gezien 

is alles zo solide 

en veilig mogelijk 

geregeld”

Wilrie Multem
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Willem van Nifterik: 

“Als ik nu een foto maak 
van een zorgvrager, let 

ik goed op of diegene er 
leuk op staat”

Willem van Nifterik werkt als woonbegeleider op 
Kroonheim in Uddel. Onlangs nam hij deel aan de 
workshop die Everdien organiseerde over privacy 
en gegevensbescherming. “Waardevol,” zo blikt hij 
terug; “ik ben er nu veel bewuster mee bezig!”

Willem wist van tevoren niet goed wat hij moest 
verwachten van de workshop. “Maar door de 
opdrachten die we kregen, werd ik me wel meer 
bewust van hoe belangrijk privacy is. Ik ben de 
bewoners daardoor ook veel meer gaan zien als 
mensen met rechten. Wanneer ik nu bijvoorbeeld 
een foto van hen maak, zorg ik ervoor dat die-
gene zó op de foto komt als ik dat zelf ook zou 
wensen. Is de foto niet mooi genoeg? Dan verwij-
der ik die direct. Net als met foto's van mezelf die 
ik niet geslaagd vind”, zo vertelt hij. 

“Kortgeleden hoorde ik een noodkreet van een 
teamleider: er was en is dringend personeel 
nodig. Ik heb toen gelijk een ouder benaderd 
met de vraag of ik foto's van zijn dochter mocht 
gebruiken om personeel te werven. Hij vond dat 
goed. En zo heb ik op een verantwoorde manier 
personeel kunnen werven. Andersom had ik dat 
ook fijn gevonden als het over mijn eigen kind 
zou gaan.”

Als het om minder concrete situaties gaat, zoekt 
Willem hulp. “Wanneer ik niet zeker weet of iets 
mag vanwege de privacywet, vraag ik dat na bij 
een collega van wie ik weet dat die mij een slui-
tend antwoord kan geven.”

Alles over privacy
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Rentemeesters staat ingeschreven bij KvK te Arnhem onder nr. 64919927

Let op!
U belegt buiten AFM-toezicht.

Wilt u ook meer 
rendement op 
uw vermogen? 
Rentemeesters biedt met 
investeren in vastgoed 
jaarrentes tot 5% 

Bel 0318-652783 voor 
vrijblijvende informa  e.



Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Willem  
van de Kolk

Machteld  
van het Goor
Medewerker activiteitenbegeleiding 
op KDC De Klimop
 
Welkom op kinderdagcentrum De 
Klimop in Zwolle! Ik neem jou graag 
mee in een dagje op mijn werk. Weet je waar ik zo van 
geniet? De kinderen; elk op zijn eigen manier geven ze 
mij liefde en energie om het werk te doen. Ze zijn zo 
uniek en waardevol!
Ik werk gemiddeld één dag per week. Het KDC heeft 
twee groepen. Een schoolvoorbereidende groep en een 
groep die gericht is op zorg bij de dagelijkse momen-
ten. Op beide groepen wordt gewerkt aan persoonlijke 
ontwikkelingsdoelen. Om 9.00 uur komen de kinderen 
binnen. Ze mogen eerst spelen, totdat iedereen er is. We 
beginnen de dag met de dagopening. Dan drinken we 
iets en verschonen we kinderen. Vervolgens gaan we 
een activiteit doen. Rond 12.00 uur zitten we aan tafel 
voor een broodje en na het eten is het even spelen en 
weer verschonen. Elke dag hebben we nog een korte 
activiteit en gaan we naar buiten. Aan het einde van 
de middag drinken we samen en tot slot sluiten we de 

dag af. De activiteiten zijn zeer 
breed in te vullen. We wer-
ken samen met verschillende 
behandelaars, o.a. een fysio-
therapeut, een logopedist en 
een muziektherapeut. Daar-
naast gaan we één keer in de 
maand paardrijden en zwem-
men. Dat maakt ons werk uit-
dagend en zinvol! En geen dag 
is hetzelfde! Binnen Adullam 
heb je genoeg mogelijkheden 
om naast je gewone werk een 
neventaak uit te voeren. Zo 
houd ik me bezig met het wer-
ven van vrijwilligers. 

Vervoervrijwilliger voor KDC De Klimop

Mij is gevraagd, als vervoervrijwilliger voor KDC  
De Klimop in Zwolle, te schrijven. Dat wil ik natuurlijk 
graag doen. Toen ik vorig jaar met pensioen ging, zei 
mijn dochter dat ze bij Adullam vrijwilligers zochten 
voor het vervoer van kinderen naar de vestiging in 
Zwolle. Het was eigenlijk niet zo moeilijk om daar ‘ja’ 
tegen te zeggen. Waarom?  
Het jongste kleinkind van mijn dochter Gerda heeft 
namelijk het Downsyndroom. Wat geven zulke kinde-
ren een liefde naar je, en dat met alle beperkingen.  
Wat is er nu leuker dan met deze kinderen onderweg 
te zijn naar het kinderdagcentrum waar ze zo liefde-
vol worden opgevangen en verzorgd? 
Ondertussen, ik doe dit nu sinds januari 2020, rijd 
ik ook kinderen uit Uddel en Oldebroek. Dus mijn 
passagiers zijn de dagen dat ik ze rijd: Bernd, Naut 
en Marit. Het is elke dag als ik ze in de auto heb een 
genot om met deze kinderen te communiceren en 
te zien hoe vrolijk ze zijn om naar het kinderdagcen-
trum te gaan. En dan het snelle vertrouwen dat deze 
kinderen in jou 
hebben als bege-
leider onderweg. 
In enkele weken 
bouw je een ver-
trouwensrelatie 
met deze kinderen 
op, die ze elke dag 
naar je uitstralen. 
Een heel dank-
baar werk om te 
doen en dat geeft 
je elke dag, als je 
met ze onderweg 
bent, een voldaan 
gevoel om het te 
mogen en te 
kunnen doen.

Machteld, Naut de Groot en 
Willem en Bernd van Wijngaarden.

Ook 
vervoer-

vrijwilliger 

worden? 

Kijk op: adullamzorg.nl/

vervoervrijwilliger
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Een kijkje achter de 
schermen bij een 

huishoudelijk medewerker

Zij zijn het die ervoor zorgen dat er elke dag weer eten op 
tafel staat, dat de voorraadkasten en de koelkasten gevuld 

zijn, dat de slaapkamers weer zijn gesopt… Kortom, het 
werk van een huishoudelijk medewerker is niet iets om 

onder stoelen of banken te steken. Want naast al deze huis-
houdelijke taken zijn zij ook het vertrouwde gezicht voor de 

bewo ners en maken zij deel uit van hun veilige omgeving.

Tekst en foto’s: Hanne-José Huisbrink

Wie: Willy Kampjes  Wat: huishoudelijk medewerker  Waar: Muiderheim

Willy Kampjes komt uit Grafhorst, 
draagt de leeftijd van 63 jaar en 
is huishoudelijk medewerker op 
Muiderheim. “Ik ben ondertussen al 
14 jaar werkzaam binnen Adullam. 
Begonnen op Schoonsterheim en 
toen naar Muiderheim. In de eerste 
paar jaren bestond Muiderheim uit 
verschillende units, daarna zijn we  
verhuisd naar de huidige instelling. 
Sinds die verhuizing ben ik werkzaam 
op de begane grond. Ik werk als huis-
houdelijk medewerker en kok.”

Waarom Adullam?
“Ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest 
met Adullam”, aldus Willy. “Zo had ik  
bij mijn huis een verkoopadres. Toen  
ik hoorde dat er in Staphorst een vaca-
ture was voor huishoudelijk medewer-
ker/kok, heb ik daarop gesolliciteerd 
en ben ik bij Adullam gaan werken.”

Wat houdt huishoudelijk  
medewerker zijn precies in?
“Mijn werkzaamheden zijn vrij divers 
en draaien echt om de huishoude-
lijke taken. Denk aan het bestellen 
en verwerken van de boodschap-
pen, het bereiden van de maaltijden, 
het schoonmaken van alle ruimtes 
(van slaapkamer tot kantoor) en het 
wassen van de kleding. Alle dingen 
waarvan de meeste mensen denken 
dat het vanzelfsprekend is dat het 
gebeurd, daar ben ik druk mee.”
Het werk is voor Willy een houvast en 
een afleiding. Even niet bezig zijn met 
de dingen van thuis. “Je focust je op 
wat anders. Het is voor mij een waar-
devolle gedachte om te weten dat je 
er op deze manier voor de bewoners 
kan zijn. Zo nu en dan een luchtig 
gesprekje met de bewoners, is echt 
genieten. Daarnaast is het contact met 
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de collega’s ook goed.” Lachend: “Ze 
klieren graag met mij, maar stiekem 
kunnen ze mij niet missen.”

Wat geeft je plezier in het werk?
“Alles eigenlijk! Het koken is heerlijk, 
vooral als ik hoor: ‘Lekker gegeten!’ 
Dat geeft voldoening. Maar ook als 
alles schoon is, de was weggewerkt 
is en als ik hulp krijg van de bewo-
ners. Dat maakt mijn werk speciaal. 
Bij de één betekent dat roeren in een 

pannetje, de ander gaat lekker op een 
krukje zitten en geniet ervan aanwezig 
te zijn in de keuken. Zo ervaart iedere 
bewoner het helpen in de huishou-
ding op zijn eigen manier.”

Op woensdag helpt Hennieke in de 
keuken. “‘Morgen helpen in de keuken, 
hè?’, zegt ze, als ik haar tegenkom. 
Nou, daar doe ik het toch echt voor: 
dat enthousiasme, de samenwerking 
en de interactie.” Een ander voorbeeld 

A“Alle dingen die voor 

een ander vanzelf

sprekend lijken, daar 

ben ik druk mee”

Kijkje achter de schermen 
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Tekst en foto’s: Hanne-José Huisbrink

D“De achteruitgang die je soms ziet, 

is confronterend. Na al die jaren bouw je 

een band met ze op.”

36



is de stage van Hennieke. Tijdens  
haar laatste schooljaar heeft ze bij 
Willy stagegelopen en hielp ze met 
verschillende huishoudelijke taken. 
“Dat draagt bij aan haar eigenwaarde 
en ontwikkeling.”

Hoe zien anderen jouw werk?
“Ik denk dat er altijd wel iets is  
waarvan anderen niet beseffen  
hoe druk ik ermee bezig ben. Er  
worden bijvoorbeeld gemakkelijk 
spullen op het aanrecht gezet; ik  
ben het, die dat opruimt. Ook het 
bestellen van de boodschappen is  
een grote klus.”

Je werkt op een gedrag-intensieve 
groep. Hoe ervaar je dat?
“Ik merk het niet zo; het is alweer 
normaal geworden voor me. Ik weet 

wat bij de bewoners hoort en daar 
pas ik me op aan. Ik let erop dat er 
niet zomaar bestek rondslingert, zorg 
ervoor dat de kookplaat en de oven 
niet onnodig aan staan, ben voorzich-
tig met de schoonmaakmiddelen, zorg 
ervoor dat de keukenkastjes dicht zijn, 
dat de deuren dicht zijn en ga zo maar 
door. Natuurlijk kun je niet voorko-
men dat bijvoorbeeld een bord kapot 
gegooid wordt, maar dan zorgen we 
gewoon weer voor een nieuwe.

Speciale momenten
“Ik heb veel mooie momenten mee-
gemaakt. Ik ben gastgezin voor één 
van de bewoners. Als hij bij mij thuis 
is, is het altijd een feestje. Hij geniet 
er altijd van. Ook bij de uitjes in de 
zomervakantie ben ik van de partij. 
Die dag draag ik ook zorg voor één 

van de bewoners. Dat zijn waardevolle 
ervaringen.”

Er is echter ook een andere kant. “Wat 
ik erg moeilijk vindt, is het overlijden 
van bewoners. De achteruitgang die 
je soms ziet, is confronterend. Na al 
die jaren bouw je een band met ze op. 
Daarna komt er een nieuwe bewoner. 
Natuurlijk gun je de nieuwe bewoner 
ook een plekje, maar soms is het wel 
lastig. Aan de andere kant ook wel 
goed, omdat je jezelf dan weer kan 
geven aan de nieuwe bewoner.”

Kijkje achter de schermen 

Hennieke van Dalfsen,

Hoi allemaal, mijn naam is 
Hennieke van Dalfsen, ik ben 
18 jaar en ik woon op woon-
groep het Ruim. Op woensdag 
mag ik Willy helpen in de keu-
ken en dat vind ik heel leuk. 
Gezellig kletsen en eten klaar-
maken: ik heb er altijd veel zin 
in. Ook help ik Willy weleens 
met het schoonmaken en 
de was. Tijdens mijn stage 
deed ik dat bijna elke dag. 
Nu zit ik niet meer op school, 
maar werk ik op Muiderheim. 
Daarom help ik Willy nu vaak 
voordat ik naar het werk ga  
of erna.
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Buurtlaan West 103, 3905 JN  Veenendaal
T 0318 51 14 14  |  E info@hendriksentegels.nl
I www.hendriksentegels.nl

DÉ SPECIALIST 
IN TEGELS & VLOEREN

KERAMISCH PARKET, WAND- EN VLOERTEGELS 
PVC EN LAMINAAT • UITGEBREIDE SHOWROOM

Met de mogelijkheid tot het plaatsen van vloeren

WWW.JEMIMA.NL/
financiele-adoptie

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

bewoners in een christelijk tehuis bij Bethlehem.

HELP JIJ ONS
KIND TE ZIJN?

Huisman Keukens & Sanitair | Voltastraat 1 | 2952 AW Alblasserdam | 078-6932541 | info@huismanalblasserdam.nl

Passie
voor vakmanschap

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

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

in een pakje) € 1,50

Ook dit jaar verkoopt Adullam kerst- en nieuwjaarskaarten! De deelnemers van Veldheim staan al voor u klaar! 
Sorteren, inpakken en labelen: hoeveel gaan er dit jaar de deur uit? Wij zijn geopend op werkdagen tussen 9.30 en 
15.00 uur. Bezoek is mogelijk op afspraak.

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2020

Kerstkaarten 
kopen? Bestellen
kan hier!

Ons assortiment kerstkaarten 
is groter dan u op deze pagina ziet! 
Bekijk onze complete serie op  
www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten
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Tekst:  Lenie Klop Voor de jeugd

Beste jongens en meisjes!

Wat heb ik veel oplossingen binnengekregen! Ik moest goed opletten,  
want tussen de puzzelpost lagen heel veel rouwbrieven. Misschien heb je  
het wel gezien in de krant, dat mijn man en de vader van Anthonette op  
31 mei jongstleden is gestorven aan een ernstige ziekte. Hij was 47 jaar. 
Wat heeft de Heere ons hiermee veel te zeggen. Voor ons komt ook eenmaal 
die dag en hoe zal het dan met ons zijn? 

De puzzel die ik heb gemaakt, heeft hier ook mee te maken.  
Schrijf de oplossing op en stuur die vóór D.V. 17 oktober a.s. naar:

Peulenlaan 93
3371 XH Hardinxveld-Giessendam

Hartelijke groet, 
puzzeljuf Klop

Zoek de juiste letters bij de symbolen en stuur de uitkomst op.

40

Alie Verwoerd 
uit Breukelen (9 jaar)
Sofieke Boer 
uit Hardinxveld-Giessendam  (11 jaar)

Rosalie van der Schans uit Maartensdijk (13 jaar)



Tekst:  Jenneke van den Heuvel - vrij verteld naar een verhaal uit ‘de Banier kalender 2004’ Verhaal

Opeens kwam een man naar de kraam 

gelopen. Hij zag er boos uit en liep met 

grote stappen op John af. De man had 

een lang gewaad aan: hij was een gees-

telijke uit de Roomse kerk. “Zulke dui-

velsboeken mogen hier nooit komen!”, 

riep hij met een boze, harde stem. De 

man greep de Bijbel vast, die John juist 

wilde verkopen. Hij gooide de Bijbel 

tegen de grond! “Wegwezen jij!”

Er stonden al snel mensen om de gees-

telijke heen, die John boos aanke-

ken. En dat niet alleen... ze begonnen 

stenen te pakken en naar hem toe te 

gooien. John maakte dat hij wegkwam, 

anders zouden ze hem misschien wel 

vermoorden!

Een jaar later kwam John weer in de 

buurt van dit dorpje. Het was al laat 

in de avond. Hij wilde graag om het 

dorp heen lopen, maar dat was zo’n 

omweg… Hij dacht even na. Misschien 

zouden de mensen hem niet herken-

nen in het donker! En hij zou meteen 

doorlopen, zodat hij geen aandacht zou 

trekken. Met grote, snelle stappen liep 

John het dorpje in. Hij was nog maar 

net het dorpje ingelopen, of er kwam 

al iemand op hem af. “Zie ik het goed, 

meneer? Bent u de man die een tijd 

geleden hier boeken verkocht?” John 

schrok! Hij wilde ‘nee’ zeggen, maar hij 

schrok terug omdat hij niet wilde lie-

gen. “Ja, dat ben ik”, zei John bang. “Kom 

dan gauw mee,” zei de man weer, “in 

deze plaats zijn er velen die uw boeken 

willen hebben.” Verbaasd vroeg John: 

“Maar hoe kan dat nou, terwijl ze me 

bijna wilden vermoorden?” “Kom maar 

met me mee, dan zal ik het u vertellen!” 

John liep met de man mee, maar was er 

nog steeds niet gerust op. Eenmaal bij 

de man thuisgekomen, vertelde deze 

hem alles wat er was gebeurd.

Een winkelier op de markt zag de weg-

gesmeten Bijbel op de straat liggen. Hij 

vond het zo jammer dat al dat papier 

verloren ging. Hij nam de Bijbel mee en 

scheurde het ene na het andere blad 

eruit. Daar wikkelde hij zijn waren in en 

zo zwierven de Bijbelbladen, met daarin 

zout of rijst of suiker, in de hele plaats 

rond. De inwoners 

kochten bij hem hun 

waren en zo kwa-

men die Bijbelbladen 

in heel veel huizen. 

De mensen begon-

nen deze bladen te 

lezen. Vol verwonde-

ring waren zij over 

alles wat zij lazen. De 

één na de ander liep naar de winke-

lier om toch meer bladen te krijgen. En 

zo kwam het, dat de bladen uitgewis-

seld werden en steeds opnieuw wer-

den gelezen. De mensen begonnen te 

bidden of die man, die de Bijbel had 

gebracht, toch terug mocht komen. Hij 

zou hen de Bijbel kunnen uitleggen 

en misschien kregen ze nog wel meer 

Bijbels!

John werd in het dorpje vriendelijk en 

gastvrij ontvangen. Hij bleef een paar 

dagen bij de inwoners en vertelde hen 

over de weg tot zaligheid. Ook deelde 

hij graag Bijbels uit. Wat was er blijd-

schap en verwondering, dat juist door 

deze weg mensen tot God bekeerd 

werden!

Een Bijbelverspreider, John was zijn naam, was eens op bezoek in een plaatsje in Spanje. 
Op de markt had hij zijn Bijbels neergelegd op een kraam. Hij probeerde ze te verkopen. 
Maar dat ging niet gemakkelijk. Na lange tijd had hij nog maar één Bijbel verkocht!

Het Woord Gods zal
   zijn loop hebben!
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op KDC De Klimboom 
(thuis én op locatie)

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

Werken, spelen en leren

Op zondagavond ging 
de telefoon: “Vanaf 

morgen moeten we 
dicht.” Marleen Kornet, 
teamleider op KDC De 

Klimboom in Barneveld, 
vergeet het nooit 

meer. Ook Lisanne 
van Vulpen en Dianne 
Bouwheer, stagiair en 
BBL-leerling, vonden 
het een onwerkelijk 

moment. “Toen we, op 
zondag nog wel, het 

bericht kregen dat we 
vanwege het coronavirus 

dicht moesten, was dat 
zó abrupt. Gelukkig 
werd vanuit huis al 
heel snel van alles 

geregeld.” Lisanne voegt 
glimlachend toe: “Maar 

ik ben blij dat we de 
kinderen nu weer echt 

allemáál kunnen zien en 
knuffelen!”

KDC De Klimboom in Barneveld 
bestaat uit drie groepen: het 
Bengelbos, de Touwladder en de 
Boomhut. Marleen Kornet, die als 
meewerkend teamleider werkt op 
het Bengelbos, was met zwanger-
schapsverlof toen het coronavirus 
uitbrak. “Via mijn vervanger werd ik 
op de hoogte gesteld, die bewuste 
zondag waarop de mededeling kwam 
dat de locatie op slot ging. Ja, dat 
was zó onwerkelijk! Zoiets hadden 
we nog nooit meegemaakt. De week 
erna ontplofte de appgroep, weet ik 
nog. Er kwamen allerlei initiatieven 
op gang om toch het werk te kun-
nen blijven doen.” Dianne knikt. Als 
BBL-leerling werkt ze vier dagen in 
de week bij Adullam en gaat ze één 
dag per week naar school voor haar 
studie SAW. Echter, na de afgekon-
digde maatregelen zat ze opeens alle 
dagen thuis. “Maar wat Marleen zegt, 
is waar. Gelukkig heb je altijd gelijk 
een paar actievelingen die schema’s 
maken en taken verdelen; dat was 
superfijn. Zo kregen we allemaal een 
taak. De eerste week waren we vooral 
druk met alles goed opvangen en 
materialen halen bijvoorbeeld. Die 
week waren we ook echt niet wel-
kom op de locatie. Na ongeveer twee 
weken zijn we vervolgens gestart met 

thuisbegeleiding geven.” Ze licht toe 
hoe dat eruitzag. “Een collega van mij 
ging bijvoorbeeld naar een kindje 
thuis, om daar aan doelen te werken. 
En ik nam geregeld een kindje mee 
naar de speeltuin, om zo toch even 
met hem eruit te zijn.” Ook werden 
filmpjes gemaakt, die ouders thuis aan 
de kinderen konden laten zien. Daar 
kregen we hele leuke reacties op.”

D“Direct na het bericht 

dat we ‘op slot’ gingen, 

werd spontaan van 

alles geregeld”

Marleen Kornet

42



Knuffelen
Daar is Lisanne van Vulpen het hele-
maal mee eens. Als hbo-stagiair 
en oproepkracht is ze al maanden 
betrokken bij Adullam. En opeens lag 
alles stil. “Gelukkig kon ik al snel aan 
de slag met het maken van knut-
selfilmpjes. Dat was heel leuk om 
te doen.” Als er dan vervolgens een 
reactie kwam, in de vorm van een 
filmpje terug, leverde dat dubbele 

gevoelens op. Glimlachend: “Dan zag 
je dat het kind heel blij bezig was met 
het maken van de knutsel - daar werd 
ik dan blij van. Maar tegelijk voelde 
ik dan heimwee: ‘Oh, ik wil je nu 
gewoon even knuffelen, in het écht!’” 
Ze is dan ook blij dat alles weer ‘nor-
maal’ is. Lachend: “Gelukkig mogen 
we nu kinderen onder de twaalf jaar 
gewoon weer een knuffel geven of 
op schoot nemen!”

Pittige periode
De filmpjes werden door ouders en 
kinderen erg gewaardeerd, merken 
ze alle drie op. “Voor ouders was het 
ook best een pittige periode. We zijn 
bij bijna alle kinderen thuis geweest. 
De meeste kinderen kregen één of 
twee keer per week thuisbegeleiding 
(een ochtend of middag of hele dag). 
Een heel enkel kind zelfs vijf dagen 
in de week. Dat gebeurde zoveel 

Welkom terug allemaal!

Dianne, Marleen en Lisanne

Dianne, Marleen en Lisanne
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mogelijk door dezelfde begeleider. 
Maar het is natuurlijk lang niet zoveel 
als de begeleiding die ze hier weke-
lijks krijgen. Daarom vulden we de 
rest op via de digitale weg. Er waren 
ook ouders die in eerste instantie 
geen thuisbegeleiding wilden. 
Maar hoe langer de crisis duurde, 
hoe meer behoefte eraan kwam”, 
vertelt Marleen. Dianne knikt: “Ik was 
op den duur elke dag op pad om bij 
kinderen thuis verder te werken en te 
spelen, maar het bleef toch vreemd. 
Je bent niet samen met je collega’s, 
de andere kinderen en ook niet in je 
eigen werkomgeving. Toch heb ik er 
wel mooie herinneringen aan. Het 
is ook wel heel uniek om een kindje 
één op één mee te maken.”

Oud en vertrouwd
Inmiddels is al het werk op de KDC’s 
weer opgepakt. En daar zijn Marleen, 
Lisanne en Dianne maar wat blij mee. 
Lisanne: “Ik miste niet alleen de  
kinderen, ook het onderling napraten 
over de week viel opeens weg.  
En ik was opeens veel vaker thuis. 

Met mijn studie heb ik gelukkig  
geen achterstand opgelopen. Ik 
mocht aanvullende opdrachten 
doen, dus heb ik extra studieboe-
ken gelezen en met het maken van 
de filmpjes heb ik ook extra punten 
verdiend.” Inmiddels is haar stage 
dan ook succesvol afgerond. “En nu 
werk ik nog op het KDC als oproep-
kracht, deze vakantie. Dat kwam ook 
goed uit met een zwangerschaps-
verlof van een collega. Dus tot aan 
het einde van de vakantie hoop ik 
nog volop te kunnen genieten van 
de kleintjes hier”, lacht ze. Een nog 
vochtig zwembad en een glijbaan 
aan de zijkant tonen aan dat ook van-
daag weer volop genoten is. “Het is 
heerlijk om te zien dat de kinderen 
hun draai weer hebben gevonden.” 
Dianne: “Aan het begin was dat voor 
sommige kinderen wel even wen-
nen; bij die kleintjes zakt het KDC-
gebeuren snel weer weg. Maar nu 
alles weer normaal is, voelt het weer 
vertrouwd. We maken goed schoon 

en ontsmetten telkens onze handen, 
maar gelukkig mogen we wel weer 
normaal werken. Dat is fijn.” Marleen 
beaamt dat. “We hebben wel veel van 
deze periode geleerd. Mocht het later 
nog eens voorkomen, dan hebben 
we nu een plan op de plank liggen 
en kunnen we het wellicht sneller 
oppakken. Maar laten we hopen dat 
dat niet meer nodig is!”

H“Het is heerlijk om te 

zien dat de kinderen 

hun draai weer hebben 

gevonden”

Lisanne van Vulpen

I“Ik was elke dag op pad 

om bij kinderen thuis te 

werken en te spelen”

Dianne Bouwheer

Welkom terug allemaal!
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Steun
   Adullam

Vanwege de coronapandemie kunnen vele activiteiten 
niet doorgaan, waardoor met name de giften vanuit de 
comités flink achterblijven. Wat is het dan groot om op 
te merken dat voor God niets te wonderlijk is. Van twee 
giften heb ik dat in de achterliggende maanden wel 
heel bijzonder ervaren.

Middenin de lockdown werd ik gebeld door een mevrouw. 
Ze vertelde me dat haar moeder het op haar hart gebonden 
kreeg om een bedrag van € 50.000 aan Adullam te schen-
ken. Haar moeder getuigde dat de Heere altijd voor haar 
heeft gezorgd en dat ze nooit iets tekort gekomen is. Wat 
rijk is het, als geld gezien kan worden als een geleend pand, 
en het besef daar is dat we niets mee kunnen nemen de 
eeuwigheid in.

Zoals ook bij de giftenverantwoording benoemd, ontvingen 
we uit een nalatenschap een gift van ruim € 268.500. In een 
gesprek met de executeur bleek deze persoon, op zekere 
afstand, nauw met Adullam mee te leven. Decennia geleden 
is tijdens een presentatie in de plaatselijke gemeente de 
verbondenheid met Adullam ontstaan. Het is geen toeval 
dat ook deze gift juist in deze bijzondere tijd bij Adullam 
terechtkomt.

Ik zie deze giften ook zo, dat God het werk van Adullam  
nog in stand houdt. Dat dagelijks de Bijbel nog open  
mag gaan op de locaties. We hebben daarin een grote  
verantwoordelijkheid voor de mensen met een beperking, 
die aan onze zorgen worden toevertrouwd; eenieder op zijn 

eigen plaats. Ook daarvoor hebben 
we de Heere nodig: om dat iedere 
dag te beseffen.

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Zie, God is groot, 
en wij begrijpen 
het niet

Bemoediging vanuit 
Leerbroek

Eind juni jl. kregen we deze kleurplaten 
opgestuurd vanuit Leerbroek. We plaatsen ze 
hier, met het briefje, zodat eenieder ervan kan 
genieten. De echte kleurplaten zijn naar 
Staphorst gegaan. Bedankt voor deze 
bemoediging! 
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Steun Adullam

Een aantal comités kunnen de  
(verkoop)acties niet houden zoals 
gebruikelijk. Ter vervanging worden 
dan wel verkoopacties gehouden 
waarbij u artikelen kunt bestellen  
vanuit huis. Deze artikelen worden 
dan thuisbezorgd of kunt u afhalen. 
We roepen u op om hiervan gebruik 
te maken en op deze manier bij te  
dragen aan het werk van Adullam. 
Ook laat u uw betrokkenheid en 
waardering zien voor de inzet van het 
comité. Van harte aanbevolen!

Aangepaste acties

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

Bij het opmaken van het Adullam Contact was het de bedoeling om onderstaande activiteiten doorgang te laten 
vinden. Controleer voordat u naar een activiteit gaat, of deze nog doorgaat. Kijk hiervoor op www.adullamzorg.nl/
activiteitenkalender. Vanzelfsprekend zullen de geldende richtlijnen in acht genomen worden. Volgt u ook altijd de 
aanwijzingen op de locatie. 

D.V. ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Comité Staphorst; 
jaarlijkse verkoopdag; 
van 10.00 tot 15.00 uur; 
op het marktplein aan de 
Binnenweg, Staphorst.

D.V. ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Comité Maartensdijk; 
nazomermarkt + fietstocht; 
van 10.00 tot 15.00 uur; 
bij het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42, Maartensdijk 
en ook bij de Adullam-
molenwinkel, Westbroek.

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; 
psalmzangavond; 
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; 
najaarsverkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; 
bij Van Doorn B.V., 
Laageinde 15a, Geldermalsen.
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Ontspannen in Genemuiden

Gerealiseerd project

De duofiets van Muiderheim is, door 
intensief gebruik, aan vervanging toe. 
Uit de bijdragen vanuit comités is in de 
achterliggende weken een nieuwe duo-
fiets aangeschaft.

Een langgekoesterde wens was om de 
huidige duofiets te vervangen door een 
duofiets met trapondersteuning. De 
duofiets wordt veelvuldig gebruikt voor 
uitstapjes buiten het terrein. Ter bevor-
dering van integratie in de maatschap-
pij, ter bevordering van beweging én voor 
plezier. Samen fietsen kan net dat extra 
stukje meerwaarde geven. Als begeleider 
maak je graag een fietstochtje met één van 
de bewoners. Na een oriëntatie is ervoor 
gekozen om een duofiets met aanhanger 
aan te schaffen: daarmee kan een begelei-
der met drie bewoners gaan fietsen, waar-
bij ze alle vier kunnen meetrappen!

De eerste ervaringen zijn positief: “Door 
de nieuwe duofiets en fietsaanhanger te 
koppelen, kun je niet met één bewoner op 
stap, maar met drie! De wind door je haren 
voelen, het voorbijglijdende landschap 
zien, vogels horen fluiten, samen zijn én 
inspanning leveren. Fietsen is gezond.”

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

In het tweede kwartaal is de volgende gift uit een nalatenschap ontvangen: NvZ-vD € 268.554

Giftenverantwoording eerste kwartaal 2020

JAARDOEL

€ 150.000

JAARDOEL

€ 96.600

1E HALF JAAR 2020 

€ 62.792

1E HALF JAAR 2020 

€ 269.054
1E HALF JAAR 2020 

€ 35.875

1E HALF JAAR 2019 

€ 100.506

1E HALF JAAR 2019 

€ 172.000
1E HALF JAAR 2019 

€ 38.727

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

1E HALF JAAR 2019

€  747.976

JAARDOEL

€  1.278.200
1E HALF JAAR 2020 

€  832.513

JAARDOEL

€ 342.900
1E HALF JAAR 2020 

€ 310.368
1E HALF JAAR 2019 

€ 179.380

Giften van 
particulieren

JAARDOEL

€ 57.900
1E HALF JAAR 2020 

€ 33.809
1E HALF JAAR 2019 

€ 45.380

Giften van instellingen 
en fondsen

Giften van 
kerken

JAARDOEL

€ 607.200
1E HALF JAAR 2020 

€ 97.015
1E HALF JAAR 2019 

€ 211.983

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Steun Adullam
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Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

Maasheim
11.   Herma Molendijk - de Weerd  

als huishoudelijk medewerker 
12.   Pieter Jan de Graaf  

als medewerker woonbegeleiding 
13.   Joke van Winkel  

als activiteitenbegeleider 
14.   Lianne Kers  

als medewerker woonbegeleiding i.o. 
15.   Carolien Nieuwelink - Brouwer  

als medewerker woonbegeleiding 
16.   Erika van Werkhoven  

als activiteitenbegeleider 
17.   Corrie Stuurman - Zuijderduijn  

als medewerker woonbegeleiding 
18.   Corrie Bezemer - Borsten  

als huishoudelijk medewerker 
19.   Gerlise Slingerland als leerling SAW
20.   Lydia Keijzer  

als leerling SAW

Beekheim
21.   Dieuwertje van Luttikhuizen - Meijer  

als zorgassistent i.o. 
22.   Esther Kieft  

als woonbegeleider

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?

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
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Muiderheim
1.   Rosanne Wisse 

als zorgassistent 
2.   Leonie van Olst  

als medewerker woonbegeleiding 
3.   Marriëlle van Dalfsen  

als medewerker woonbegeleiding 

Kroonheim
4.   Hanneke Arens – van de Heg  

als medewerker woonbegeleiding 
5.   Jan Harmen van Panhuis  

als huishoudelijk medewerker 
6.   Hester Bouwman  

als medewerker woonbegeleiding 
7.   Dianne Gerritsen  

als leerling VIG 
8.   Johanneke van de Zande  

als medewerker woonbegeleiding 
9.   Gerriene van Dijk  

als zorgassistent 
10.   Stefanie Vlot 

als leerling SAW 

23.   Yvonne van Loenen - Samplonius  
als huishoudelijk medewerker 

24.   Anne Gerritsen  
als leerling helpende 

25.   Hanneke Blijleven – van Beek  
als huishoudelijk medewerker 

Polderheim
26.   Petra Aantjes  

als medewerker woonbegeleiding i.o. 

Wonen Staphorst
27.   Maartje Schreuders  

als woonbegeleider 

De Klimboom (Rehobothschool)
28.   Anita van Wolfswinkel – Hazeleger  

als mw. activiteitenbegeleiding 
29.   Janine Top – de Voogd  

als oproepkracht mw. 
activiteitenbegeleiding 

30.   Aline Verzijl  
als activiteitenbegeleider i.o. 

31.   Jannette Baaij - Melis  
als locatiemanager 
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Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

20 maart 2020: 
Corlien de Pater (Beekheim) 
en Piet Visscher

7 mei 2020
Rienke Nugteren (Beekheim) 
en René Westerink

30 april 2020
Celia Pols (Kroonheim)

 en Alexander Makkinga

15 mei 2020
Clarine van der Sluis (Lindenheim) 
en Tjeerd Brouwer

28 mei 2020
Jolanda Blankestijn (Veldheim) 

en Jan-Dirk van Dijk

 Wij zijn getrouwd!

Na 3 maanden WEER AAN DE SLAG:

Laura Balkenende is blij 
dat ze weer kan werken op 
Samenzó! De jonge alpaca’s 
komen het hooi graag uit 
haar hand eten!

Erwin heeft het direct 
weer naar zijn zin op 
Maasheim. Met het 
luisterspel heeft hij de 
grootste lol. En hij kent 
het nog goed ook!

Nael vouwt weer de 
was van Maasheim! 
Maar wel anders, want 
nu moet het met 
handschoentjes aan. 
Best interessant!

Jacob Jan en Jorien komen 
weer werken bij de Eliëzerhof 
en zitten (tijdelijk) bij elkaar in 
de groep. Samen vaatwastablet-
ten inpakken kan best lastig zijn, 
maar het  is toch gelukt!

52



Even buurten

Verrassing
Marjan Haase (Kroonheim) 
kleurt om haar vader 
te verrassen met een 
vaderdagcadeautje. 
Met een muziekje op 
de achtergrond 
is dat heel gezellig!

Blij verrast
Bewoners en collega’s van de 
Rivierkade (Maasheim) konden in 
verband met de coronamaatrege-
len helaas niet aanwezig zijn bij het 
huwelijk van Marinda Pols en Egbert 
Mekenkamp. Daarom kreeg het 
bruidspaar een persoonlijk telegram 
en een boeket ter felicitatie bezorgd!

Zingen voor de jarige
Johanna was al bijna 3 maan-
den niet op haar werk op het 
Centraal bureau geweest, toen 
zij op 8 juni jl. jarig was. Ook het 
Centraal bureau was al die tijd 
gesloten, maar juist op die dag 
waren weer een aantal 
collega’s aan het werk. Wat een 
verrassing voor Johanna toen 
deze collega’s voor haar 
kwamen zingen onder haar 
balkon op Beekheim!

Marjolein geniet enorm van het schilderen 
van dekseltjes. Die komen op potjes met sfeer-
lichten. Voor de verkoop of om weg te geven!

Geslaagd!

Kevin Bik (18) is geslaagd 
voor zijn schooljaren op de 
Obadjaschool, en werkt nu op 
DAC De Kaai op Muiderheim. 
Knap gedaan!

Arbeidsmatig 
werk
Op Muiderheim draaien 
ze hun hand niet om voor 
arbeidsmatig werk. Ook 
Gert de Olde draagt zijn 
steentje bij.

Na 3 maanden WEER AAN DE SLAG:

12½ jaar  

werkzaam 
bij Adullam

Jantine Bons-Lankman, 
activiteiten-begeleider Eliëzerhof

Jan Loosman, 
activiteitenbegeleider 
Horstheim
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Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

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

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance Activiteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

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

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Locatie-overzicht

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

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 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, 
Hanne-José Huisbrink,  
Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Mathilde  
van Roekel.

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)
C.H. Achterberg RA,
Woudenberg
mr. G.B. van Driel RB, 
Dordrecht
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 geeft 
een mooie 

invulling aan 
ons leven”  

__
Echtpaar Wiersma, 
vervoervrijwilligers 

Kroonheim

Vervoervrijwilligers gevraagd!

Op 4 maart jl. is een groot 
aantal bewoners van 
Kroonheim verhuisd naar 
het nieuwe woongebouw 
van Kroonheim. Het oude 
woongebouw is inmiddels 
gesloopt; daar wordt 
momenteel gewerkt aan 
een nieuw werkgebouw 
voor dagbesteding. Volg de 
bouw via adullamzorg.nl/
nieuwbouwkroonheim. 

In het jaar 2019 lag de focus op ‘professio na liseren’. 
Een voorbeeld van professionaliseren is het realiseren 
van een VIC-Workhome op Kroonheim. Ook het 
tekort aan geschikt personeel in de intensieve zorg 
bleef (en blijft) nog steeds een belangrijk thema.

Meer lezen over belangrijke ontwikkelingen in 2019? 
Ga naar adullamzorg.nl/jaarbeeld2019.

Nieuw DAC voor Kroonheim

Een professioneel 2019

Ook vervoervrijwilliger worden? 
Kijk op adullamzorg.nl/vervoervrijwilliger voor meer informatie! 
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N I E U W E  L E E S B O E K E N

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

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

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Segeersstraat 30
4331 JP Middelburg

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

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

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

RIJK ARENDS
Tornado
Als Peer en zijn vader 
aan het mountainbiken 
zijn, worden ze overval-
len door een tornado. 
Hierdoor verandert er 
veel voor Peer.
gebonden | 33130557
106 blz. | actieprijs  7,50 
na 31-12-2020 10,50

LAURA ZWOFERINK
Laat de kinderen 
tot Mij komen
Lees je mee? Dit boek 
gaat over wonderen 
en gelijkenissen van de 
Heere Jezus. Aan het 
eind van elk hoofdstuk 
staan vragen.
gebonden | 33130625
29 blz. | 9,90

INA VAN DER BEEK
Mees en Tijn en 
het geheim van het 
kasteel
Samen met opa en oma 
gaan Mees en Tijn naar 
een echt kasteel. Stiekem 
gaan ze op onderzoek...
gebonden | 33130526
95 blz. | actieprijs 5,95
na 31-12-2020 9,50

LIANNE BIEMOND
Eegje Pleegje
Prentenboekje op 
rijm voor jonge 
kinderen, over een 
klein egeltje.
gebonden | 33130533
31 blz. | 8,90

ADRI BURGHOUT
Vergelding
Kolonel Ivar werkt bij 
de Koninklijke Lucht-
macht. Hij wordt 
geselecteerd voor een 
supergeheime missie 
naar Noord-Irak en 
Syrië. 
gebonden | 33130434
125 blz. | 10,50

HELEEN BUTH-VILLERIUS
Jef en Jette vinden 
een schat
De tweeling Jef en Jette 
helpt samen oma. Want 
oma raapt troep uit de 
berm. Op een dag 
vindt Jef een zakje in de 
sloot...
gebonden | 33130540
94 blz. | 9,50

GISETTE VAN DALEN
Stijn redt een dier
Stijn is bij boer Bas. 
Daar redt hij een 
gans in nood! Hij 
noemt de gans Goos. 
Maar op een dag is 
Goos weg.
gebonden | 33130212
59 blz. | 8,50

SIMONE FOEKENS
Iza en het ruiter-
bewijs
Iza moet haar ruiter-
bewijs halen om alleen 
buitenritten te kunnen 
maken. Daarvoor gaat 
ze met een paar klasge-
noten op les.
gebonden | 33130243
72 blz. | 8,90

ROLAND KALKMAN
Bedreigd
Als Seth wordt 
bedreigd, gaat hij 
samen met Else gaat hij 
op onderzoek uit. 
Maar dan wordt Seth 
herkend…
gebonden | 33130502
132 blz. | 10,90

HANS MIJNDERS
Een onvergetelijk 
schoolkamp
Groep 7 gaat éíndelijk op 
schoolkamp. Het wordt 
een kamp vol maffe en 
spannende gebeurtenis-
sen. Maar waarom doet 
Cathleen zo irritant?
gebonden | 33130588
111 blz. | 9,90

HANNY VAN DE STEEG
Brit geeft niet op
Als Brit aan een nieuwe 
baan begint, zoekt 
Ronald weer contact. 
Daar zit Brit echt niet 
meer op te wachten. 
Maar dan krijgt ze 
spijt…
gebonden | 33130519
142 blz. | 13,50

HERMAN WILBRINK
Brandhaard
Als een groepje jongens 
de brandweer aanvalt, 
wordt Sander boos en 
vecht hij terug. Maar 
dat had hij beter niet 
kunnen doen.
gebonden | 33130595
126 blz. | 10,90

JOKE VAN WINKEL
Ik ben er ook nog
Het maakt Annefleur 
verdrietig dat haar moe-
der na het ongeluk van 
haar broer weinig aan-
dacht voor haar heeft. 
Zij is er toch ook nog? 
gebonden | 33130601
153 blz. | 13,90

THEA ZOETEMAN
Sanne in actie
Als iemand op school 
komt vertellen over 
vluchtelingenkampen, 
zet Sanne een 
geweldige actie op 
touw.
gebonden | 33130564
254 blz. | 15,90

LAURA ZWOFERINK
De God van Jakob
Lees je mee? Dit boek 
gaat over Jakob. Aan 
het eind van elk hoofd-
stuk staan vragen. Om 
zelf over na te denken 
of om samen over te 
praten.
gebonden | 33130618
29 blz. | 9,90


