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Inhoud Voorwoord

Het jaar 2020 dat bijna achter 
ons ligt zullen we niet zomaar 
vergeten. Het is een jaar diep 
ingrijpend in het leven van ons 
allemaal. Dank past ons jegens 
de Heere die gaf dat het werk 
binnen Adullam zijn voortgang 
mocht hebben. In dit blad kunt 
u lezen wat de zorg van Adullam 
betekent voor Erik, die naast het 
werk op Wilgenheim ook werkt 
bij het computerbedrijf AENC. Of 
over de mooie kerstbijeenkomst 
op Muiderheim. U leest ook dat 
Maasheim in Puttershoek, voor-
heen Waardheim, alweer 25 jaar 
bestaat. We mogen met Jeremia 
wel zeggen: ‘Het zijn de goeder-
tierenheden des HEEREN, dat wij 
niet vernield zijn, dat Zijn barm-
hartigheden geen einde heb-
ben.’ Veel leesplezier gewenst!

A. Prins
Raad van Bestuur

26

Terugblik…

In gesprek 
over de zorg

Bertjan, Marith, 
Marten en Henrike
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Aan de Christus der Schriften worden vele namen 
gegeven. Eén daarvan overdenken we nu. En men 
noemt Zijn Naam Wonderlijk. Wat rijk als we bij die 

‘men’ horen. Als we Hem leren noemen en roemen, omdat 
Hij ons is geopenbaard. Zonder Hem te kennen, kan ik 
Hem niet erkennen. Zo is het van nature. Geen plaats voor 
het geboren Kind en de gegeven Zoon. Er moet plaats 
gemaakt worden. Daar zorgt Gods Geest voor. Hij spelt de 
naam waarmee wij bij God bekend staan: zondaar. Dat is 
een pijnlijke ontdekking vol smart. Ik ben een zondaar, een 
verloren zondaar voor God. Tegelijk wordt plaats gemaakt 
voor die andere Naam. De enige Naam. Al wie Hem door 
genade mag aanschouwen, als het Wonder van de eeuwige 
liefde Gods, roept het uit: “Zijn Naam? Wonderlijk!”

Hij héét Wonderlijk omdat Hij wonderlijk ís. Wonderlijk is 
Zijn Persoon. God én Mens in één. Hij, Die alle macht heeft 
in hemel en op aarde, is als een machteloze in de kribbe 
neergelegd en aan het kruishout genageld. Is dat niet won-
derlijk? Wonderlijk, dat Hij, Die alle leven voedt, Zelf honger 
en dorst moest lijden. Wonderlijk is Hij in Zijn werken. Van 
eeuwigheid was Hij bereid om in de volheid van de tijd als 
Kind geboren te worden. Hij kwam om aan Gods recht te 
voldoen. Om de schuld te betalen en Gods toorn weg te 
dragen. Wonderlijk is Zijn geboorte uit de maagd Maria. 
Heilig ontvangen en zonder zonde geboren, om de zonde 
waarin de Zijnen ontvangen en geboren zijn voor Gods 
aangezicht te bedekken. 
Wonderlijk is Hij in het verwerven van de zaligheid. Om 
door Zijn lijden en sterven voor een helwaardig volk de 
weg tot God te banen. Hij is wonderlijk in Zijn opstanding 
ten derde dage en in Zijn Hemelvaart, in Zijn zitten ter 
rechterhand Gods en in de zending van de Heilige Geest. 

Wonderlijk dat Hij eenmaal zal wederkomen om te oor-
delen de levenden en de doden. Hij is Wonderlijk in het 
toebrengen van zondaren. Gods welbehagen gaat door 

Zijn hand gelukkiglijk voort. Wonderlijk. Hij weet van vij-
anden vrienden te maken. Hij legt de wortel van ons leven 
bloot. Hij geeft oog voor de gerechtigheid en heiligheid 
van God en richt op Gods tijd het oog van gans verlorenen 
op Zichzelf en Zijn heerlijk Borgwerk. Zodat u belijdt: Al 
wat aan Hem is, is gans begeerlijk! Wonderlijk is Zijn leiding. 
Wonderlijk is Zijn niet aflatende liefde en trouw. Allen, die 
de Vader Hem gaf, zal Hij tot Zich zal trekken, opdat ze Zijn 
heerlijkheid zien zullen. In één woord: Wonderlijk!

Om verloren te gaan, hoeft er niets met ons te gebeuren. 
Maar om zalig te worden, is een wonder nodig. Of is het 
geen wonder als een verlorene behouden wordt? Als een 
helwaardige een genaderecht ontvangt op het eeuwige 
leven? Dat grote wonder ligt verklaard in Hem, Wiens Naam 
is Wonderlijk!

Is er al een wonder aan u gebeurd? Is het wonder van 
Bethlehem aan u geopenbaard? Het Kerstwonder? Of staat 
u nog vóór het wonder van zalig worden? En is het voor 
u onmogelijk geworden? Hij, Wiens Naam Wonderlijk is, 
zegt: Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees; zou Mij 
enig ding te wonderlijk zijn? Wonderlijk, om in de weg van 
het wonder tot het wonder gebracht te worden. Zodat je 
een wonderkind wordt. Vol van het wonder. Zo is dat met 
al Gods kinderen. Toch gaat het niet om hen, maar om 
Hém. Het geboren Kind en de gegeven Zoon. Hij is het 
grote Wonder voor Gods Kerk, de Samenvatting van al de 
wonderen van Gods hand. Zalig als u de rechte verwonde-
ring mag kennen over Hem. Gods Geest onderstreept de 
inhoud en de betekenis van Zijn Naam steeds weer. Het 
begin is een wonder, de voortzetting een wonder en het 
einde zal een eeuwig wonder zijn. Verwondering blijft over, 
over de wondere Zaligmaker en de wonderdoende Vader 
en Geest. Lezer, vanuit Bethlehems stal gaat de hartelijke 
nodiging uit: Komt, verwondert u hiér, mensen!

Overdenking

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk 
Jes. 9:5m

Het wonder van Kerst

Ds. D. Zoet, Garderen
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Frans-Jan en Richard 
Rodenburg wonen beiden 
op Molenheim. De broers 
komen uit een gezin van 

zeven kinderen en al meer 
dan vijftien jaar zorgt een 
goed uitgedacht systeem 

ervoor dat Richard en 
Frans-Jan iedere maand op 
bezoek gaan en/of logeren 
bij de andere gezinsleden. 

Dat levert mooie momenten 
en gezellige familietijd 

op. Maar ook begrip, 
vertrouwen en onderlinge 

verbondenheid. Iets waarop 
teruggevallen kan worden 

in moeilijke situaties. 
Zus Alinda van Loon-

Rodenburg: “Toen onze 
moeder afgelopen juni een 

dubbele hersenbloeding 
kreeg, konden we de zorg 
voor de jongens toch heel 

vanzelfsprekend oppakken 
met elkaar en onze vader.” 

Tekst en foto’s: B. van de Beek-Pellegrom

Broederhulp en warme  banden
Frans-Jan Rodenburg: “We zijn bij  iedereen welkom” 

Ze zijn met z’n vieren en daarmee nog 
niet eens met de helft van hun gezin. 
Terwijl ze zich installeren aan de tafel, 
gaan broers Frans-Jan en Richard 
en zus Alinda eigenlijk vanzelf naast 
elkaar zitten. De jongens in het mid-
den, vader Frans Rodenburg bescher-
mend aan het hoofdeinde van de 
tafel. Het is een moeilijke tijd waarin 

het gezin verkeert, blijkt wel uit de 
gesprekjes die even gewisseld worden 
met elkaar en de aanwezige begelei-
der, Peter van Wijk. “We hebben giste-
ren gehoord dat mijn vrouw een drain 
in haar hersenen moet krijgen,” vertelt 
Frans tegen hem. Ook in het gesprek 
komt de datum 17 juni 2020 meer-
maals naar voren. Het was de dag 
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waarop het gezinsleven een drastische 
wending nam. Een dag die ‘ervoor’ 
en ‘erna’ markeert. Op 17 juni kreeg 
de moeder van Frans-Jan, Richard 
en Alinda namelijk een dubbele 
hersenbloeding, gevolgd door een 

herseninfarct. Op het moment woont 
ze in een verpleegtehuis, waar ze een 
revalidatietraject volgt. Alinda: “Ja, dat 
was echt niet te bevatten. Mijn moe-
der was altijd een superfitte vrouw, de 
spil in het gezin. Samen met pa zorgde 
ze voor van alles en iedereen. Ze 
was druk met Richard, die nog thuis 
woonde, de kleding voor de jongens, 
de bloemen in en rondom Wilgenheim 
bijvoorbeeld, ze was altijd druk in de 
weer. En plotseling hebben we nu niet 
alleen meer de zorg over Frans-Jan en 
Richard, maar ook over haar.” Frans-
Jan woont op dat moment al vier jaar 
op Molenheim en de situatie zorgt er 
ook voor dat Richard binnen korte tijd 
een kamer betrekt binnen Molenheim. 
Frans: “Het was heel bijzonder hoe dat 
gelopen is, hoe Adullam in die crisis-
situatie zo snel en adequaat onmo-
gelijke dingen mogelijk kon maken. 
Zo heeft Richard een plekje op zolder 
gekregen, waar hij nu met veel plezier 
woont, toch Ries?” Richard knikt en 
glimacht. Hij zit nog wel een beetje 
in over de meubels. “Dat komt goed, 
jongen,” verzekert zijn vader hem. 
Dan: “Eén van de schoonzussen is druk 
met de herinrichting van zijn appar-
tementje. Kleuren en meubels, dat 
zijn niet zo mijn specialiteit.” Alinda 
vult aan: “Dat zou ook iets zijn waar 
ma zich mee bezig zou houden. Maar 
het is wel heel fijn dat we dat gelijk zo 
met elkaar kunnen oplossen en invul-
len.” En daarmee komt het gesprek 

vanzelf op ‘broederhulp’. Oftewel 
‘hulp aan de broeders’, glimlacht Frans 
Rodenburg. Iets dat al meer dan vijf-
tien jaar geleden ontstaan is, om vader 
en moeder te ontlasten, en tot op 
vandaag met alle vijf overige kinderen 
georganiseerd wordt.

Broederhulp
Voor zus Alinda voelt het wat vreemd 
om erover te praten. “Voor ons is het 
eigenlijk iets vanzelfsprekends, om zo 
iedere vier tot zes weken onze broer-
tjes enkele dagen aan het einde van 
de week in huis te hebben. Ik vind het 

T“Toen onze moeder 

afgelopen juni 

een dubbele 

hersenbloeding kreeg, 

konden we de zorg 

voor de jongens toch 

heel vanzelfsprekend 

oppakken van elkaar en 

onze vader.” 

Alinda van Loon-Rodenburg

Broederhulp

Broederhulp en warme  banden
Frans-Jan Rodenburg: “We zijn bij  iedereen welkom” 

Foto v.l.n.r.: Alinda, Frans-Jan, 
vader Rodenburg en Richard
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wat onwennig om erover te praten 
alsof het iets bijzonder is, dat is het 
wat ons betreft niet per se. We genie-
ten er als broers en zus gewoon van 
om ieder op onze beurt leuke dingen 
met ze te doen. Een dagje zwemmen, 
klussen in huis of gewoon meedraaien 
met het gezin.” Ze denkt even na: “Het 
is eigenlijk ontstaan op initiatief van 
mijn drie broers, die toen al getrouwd 
waren. Ze wilden onze ouders ont-
lasten in de zorg, zodat ze eens een 
dagje of twee daagjes voor zichzelf 
hadden. Ik woonde nog thuis, samen 
met nog een broer, en samen vorm-
den wij toen ook een team en onder-
namen we op ‘onze beurt’ wat leuks 
met de jongens.” Inmiddels zijn ook 
Alinda en broer Bastiaan getrouwd. 
Een niet hard gestelde ‘voorwaarde’ 
was wel dat de ouders van het zeven-
tal die tijd ook gezamenlijk benutten 
om dingen te doen die normaal niet 

mogelijk waren. 
Frans: “En dat deden 
we ook altijd. Neem 
bijvoorbeeld een 
bezoek aan een 
museum, zoals het 
Rijksmuseum, dat 
deden we niet met 
de jongens erbij, 
daar doe je ze geen 
plezier mee. Zulk 
soort dingen onder-
namen we dan als 

de jongens uit logeren waren. En de 
kinderen vonden het ook altijd fijn 
om dan van ons te horen wat we die 
dag ondernomen hadden.” Alinda: “Ja, 
dat zorgt over en weer voor een fijn 
gevoel. Wij hebben fijne dagen met 
onze broers en tegelijkertijd doen 
we er onze ouders een plezier mee. 
En jullie genieten er ook van, toch?” 
Frans-Jan en Richard knikken: “We zijn 
overal welkom!” vertelt Frans-Jan. “We 
doen vaak leuke dingen. We hebben 
veel gezwommen. En soms gingen 
we bowlen. En met Simon klussen!” 
Alinda lacht: “Ja dat krijg je hè, als je 
maar één zwager hebt.” Frans-Jan 
denkt nog even na. “Morgen gaan we 
naar Bastiaan,” meldt hij nog, “die gaat 
met ons eerst naar de aangepaste 
catechisatie.” Vader Frans knikt. “Ja, 
dat is ook nog iets om rekening mee 
te houden.” Hij glimlacht: “Het roula-
tiesysteem is ook gewoon prettig om 

de jongens op een vast moment te 
zien, want ze hebben een druk rooster, 
hoor. Ze werken, hebben hun contac-
ten en volgen catechisatie en hebben 
club op zaterdag. Eigenlijk was het 
wel nodig om een planning op te stel-
len, anders zouden we ze nooit meer 
zien,” zegt hij met een knipoog. En 
over planningen gesproken, daar kan 
Frans-Jan nog een boekje over open-
doen. “Ik weet precies wanneer we 
naar wie toegaan,” licht hij toe. Alinda: 
“Frans-Jan houdt erg van plannin-
gen, hè, dat heeft ‘ie van één van onze 
ouders,” glimlacht ze subtiel richting 
haar vader. Frans Rodenburg knikt. “Ja, 
sommigen van ons houden erg van 
overzicht. Frans-Jan helpt mij bijvoor-
beeld ook bij het compleet maken van 
de chauffeurs- en rittenplanning van 
het wagenpark van Wilgenheim, die ik 
als coördinator elke week maak. Dan 
hang jij de foto’s van de chauffeurs 
erbij, toch, Frans-Jan?”

Nauwe band
Het geeft iets weer van de nauwe 
band tussen het gezin en Wilgenheim. 
Frans Rodenburg woont name-
lijk enkele honderden meters bij de 
Adullam-instelling vandaan en is er 
dagelijks te vinden. Begeleider Peter 
van Wijk stipt het nog even aan: “De 
positief-kritische en meedenkende 
houding die we ervaren bij de fami-
lie Rodenburg is echt heel bijzonder. 

R“Richard heeft een plekje 

op zolder gekregen waar 

hij met plezier woont.”
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Daarom vind ik het ook mooi om hun 
verhaal eens voor het voetlicht te 
brengen. Er zijn veel ouders, broers 
en zussen die zo met hun familielid 
omgaan, maar lang niet altijd is de 
betrokkenheid groot. Het is weleens 
mooi om te delen hoe waardevol 
het – ook voor ons als begeleiders 
– is als de band goed is en je terug 
kunt vallen op een netwerk.” Want 
ook moeder Corrie was vaak aanwe-
zig. “Op de achtergrond, hoor,” vertelt 
Peter, “maar toch. Toen ze opgenomen 
werd, kwijnden bijvoorbeeld onze 
planten, bomen en bloemen één voor 
één weg. De verzorging daarvan was 
één van de dingen die ze ongevraagd 
op zich had genomen.” Alinda glim-
lacht en knikt. “Ja, dat is precies wat 
haar typeerde. Daarom is het voor de 
jongens ook extra moeilijk om dit nu 
zo mee te maken. Als broers en zus-
sen kun je uiteraard nooit een vader 
of moeder vervangen, maar het is 
wel fijn dat je heel nauw bij je broers 

betrokken bent en elkaar op moei-
lijke momenten kunt opbeuren en 
steunen.” 

In latere jaren
Naast dat het de ouders ontlast, 
versterkt het ook de hechte familie-
band. Want die is er en is ook nodig 
om broederhulp te blijven bieden. 
Vader Frans: “De goede relatie tussen 
kinderen is inderdaad een belang-
rijke voorwaarde om het mogelijk te 
maken. Er moet bij iedereen bereid-
heid zijn om mee te werken. En dat is 
bij ons het geval. En anderzijds is het 
zo: het versterkt, als je het eenmaal zo 
regelt, juist ook de band in het gezin. 
Het houdt de andere kinderen ook 
betrokken bij de zorg voor hun broers. 
Zeker in latere jaren is dat noodza-
kelijk. De jongens willen niet dat ik 
erover praat, maar er komt een tijd dat 
ik ouder word en wellicht achter een 
rollator kom te lopen  en wat daarna 
volgt. Dat is voor Frans-Jan en Richard 

moeilijk om over na 
te denken, maar voor 
ons de realiteit. Zeker 
nu mijn vrouw gemist 
wordt in de concrete 
zorg, merk ik al dat het 
fijn is dat je bepaalde 
zaken kunt overlaten 
aan de andere kin-
deren. Alinda heeft 
bijvoorbeeld net,” hij 
knikt naar zijn dochter, 
“alle winterkleding van 
de jongens uitgezocht 

en de jassen tevoorschijn gehaald.” 
Alinda haakt eropin: “Die moeten jullie 
zo even passen, jongens. Dan kijken 
we of ze nog een seizoen meekun-
nen.” Frans-Jan en Richard knikken 
bereidwillig. “Ik denk wel dat mama 
beter wordt,” zegt Frans-Jan dan. En hij 
kijkt verdrietig zijn familieleden één 
voor één aan. “Daar bidden we voor, 
hé,” zegt Alinda zacht. Richard knikt 
instemmend, hij maakt zich zorgen 
over mama, geeft hij aan. En dan blijft 
het even stil. Tot Frans-Jan opveert: 
“Weet je trouwens al dat ik aan mijn 
knie geopereerd wordt?” Hij legt de 
situatie uit, een medische fout, een 
versleten knie. Een pretje is het zeker 
niet. Alinda knikt: “Nu we het daar 
trouwens over hebben, na de opera-
tie kom ik een paar dagen hier naar 
Alblasserdam en dan neem ik Yaella 
mee. Dan zorgen we ervoor dat je snel 
weer opkrabbelt.” Of hij een aantal 
dagen mag rusten, vraagt Frans-Jan. 
Alinda grinnikt: “Ja, maar niet te lang 
hoor, we moeten je wel in beweging 
houden.” Frans-Jan kijkt haast teleur-
gesteld. Alinda: “Niet gelijk tien trap-
pen, hoor,” vergoelijkt ze. Frans-Jan 
zucht opgelucht. En dan blijkt de tijd 
voor het interview alweer om. Nog 
even een foto schieten, buiten bij het 
bord. Een duim omhoog, een trotse 
glimlach. Alinda moet nu echt naar 
huis: “Jongens, pa: tot snel!” En dan 
wervelt de familie uiteen. Maar niet 
voor lang. Want morgen volgt het 
logeerweekend bij broer Bastiaan al 
weer…

Broederhulp

Frans-Jan Rodenburg aan 
het werk op Wilgenheim.
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www.vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature
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Er zijn nog veel leuke jobs 
bij Van kooten!
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Showrooms
Blokhutten 579,-

VANAF

Kapschuren 1.399,-
VANAF

Veranda’s 675,-
VANAF

Tuinkamers 5.562,-
VANAF

Interesse?
Interesse?

kijk snel op
kijk snel op

www.vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature

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?



Weer op bezoek!

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

In september bracht ik een voorzieningenbezoek aan de locaties Molenheim, 
Polderheim en Wilgenheim in Alblasserdam. Het was de eerste keer in 
coronatijd dat ik bij een voorziening op bezoek ging. Het is dan ook een 
afweging: waar doe je goed aan? Enerzijds zijn we in de achterliggende 
periode terughoudend geweest in het bezoek door de familie en het naar 
huis gaan van de bewoners, anderzijds is het waardevol om de collega’s en de 
bewoners op de voorzieningen een hart onder de riem te steken. In september 
was het dusdanig dat het weer kon. Het was prachtig om weer in gesprek te zijn 
met bewoners, deelnemers en medewerkers. Het voelde als een warm welkom!

Op de vraag aan de bewoners 
van Polderheim, hoe ze de 
achterliggende tijd hebben 

ervaren antwoordden ze: ‘dat was niet 
zo fijn’, ‘niet naar familie’ en ‘saai’. Al 
doen de medewerkers natuurlijk hun 
best om de tijd zo goed mogelijk in te 
vullen, het ‘gewone’ leven staat wel op 
z’n kop. En toch gaf een van de bewo-
ners aan dat we dankbaar mogen zijn 
dat de Heere ons heeft gespaard. We 
hebben verschillende psalmen met 
elkaar gezonden. De eerste psalm 
die werd opgegeven was Psalm 84:6: 
‘Want God de HEER, zo goed, zo mild, 
Is ’t allen tijd een zon en schild’. Gods 
bewarende hand mocht worden 
opgemerkt. De bewoners en deelne-
mers zingen graag psalmen. Tijdens 
de lunchpauze op Wilgenheim viel het 
me op dat een jongen die moeilijk kan 
communiceren, de psalmen goed mee 
zong. Hoe waarde(n)vol om dit met 
elkaar te doen!

Pluim voor medewerkers
Voor de medewerkers is deze tijd ook 
echt anders: geen teamvergadering 
met elkaar aan tafel, maar via een 
video-overleg. Ook de onzekerheid 
rond (mogelijk) besmette bewoners 
en deelnemers, het organiseren van 

alternatieven voor dagbesteding 
en het voeren van niet eenvoudige 
gesprekken over bezoek kan erg lastig 
zijn. Onze medewerkers hebben dit 
geweldig en met veel inzet gedaan: ze 
verdienen een grote pluim!

Steenlegging Streekheim
Op 24 september jl. heeft mevrouw 
K.M. de Jong- van Gammeren, 
weduwe van ds. Tj. de Jong, samen 
met twee bewoners de steenlegging 
voor onze nieuwe woonvoorziening 
Streekheim in Staphorst verricht. 
Mevrouw De Jong was dankbaar om 
dit te mogen doen, tegelijkertijd gaf 
het ook veel herinnering aan haar 
man, temeer omdat 24 septem-
ber ook hun trouwdag was. 
Ds. Tj. de Jong heeft zeer veel 
mogen betekenen voor het 
werk van Stichting Adullam 
in Staphorst en voor Stichting 
Adullam als geheel. De tekst die 
mevrouw De Jong voor de steen 
heeft gekozen is Psalm 128:1: 
‘Welgelukzalig is een iegelijk die 
de Heere vreest, die in Zijn wegen 
wandelt’. We wensen de bewoners 
toe dat zij door genade de Heere 
mogen vrezen en in zijn wegen 
wandelen.

25 jaar Maasheim
Maasheim bestaat 25 jaar! Op 4 
november 1995 opende dagac-
tiviteitencentrum Waardheim in 
Puttershoek haar deuren. Gaandeweg 
werd er uitgebreid met woongroepen, 
een logeergroep en een kinderdag-
centrum en veranderde, vanaf 2016 
na de nieuwbouw van de locatie, de 
naam Waardheim naar Maasheim. De 
afgelopen 25 jaar hebben veel reden 
tot dankbaarheid gegeven. Door de 
huidige omstandigheden was het 
helaas niet mogelijk om dit jubileum 
te vieren door middel van een herden-
kingsdienst. Wel is door de groepen 
stilgestaan bij dit jubileum. 
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1 januari jongstleden mocht ik toetreden tot de Raad 
van Toezicht van Stichting Adullam, met als porte-
feuille Maatschappelijke omgeving. Er komt dan het 

nodige op je af tijdens de vergaderingen die volgen. In de 
eerste vergadering in februari werd een aanzet gegeven 
om te komen tot een structuurwijziging van het manage-
mentteam. Een proces dat al geruime tijd eerder in gang 
was gezet. In het vorige kwartaalblad heeft Bram Prins 
hierover geschreven. De toezichthoudende rol van de Raad 
van Toezicht is dan in al haar facetten aan de orde. Waarom 
is een structuurwijziging nodig? Hoe gaat dat mogelijk 
uitpakken? Wat kunnen de eventuele gevolgen zijn, en 
als die er zijn hoe kunnen we die in goede banen leiden? 
Zaken die om verdere doordenking vragen. Dikwijls komen 
ook forse investeringen in de vergaderingen aan de orde. 
Dan gaat het meestal over huisvesting, nieuwbouw van 
voorzieningen of aanpassing van bestaande voorzienin-
gen. Het gaat dan om grote bedragen waarvoor de Raad 
van Bestuur goedkeuring vraagt. Gelukkig hebben we de 
nodige financiële expertise binnen de Raad van Toezicht. 
Een expertise die meer dan belangrijk is om Adullam finan-
cieel gezond te houden in het belang van al onze bewo-
ners, deelnemers en logés.

Dynamisch
De Raad van Toezicht heeft een belangrijke taak als het 
gaat om de grondslag en de identiteit van Adullam, als ook 
op het realiseren van de doelen. De buitenwereld veran-
dert soms sneller dan een Raad van Toezicht kan bijbe-
nen. Echte interesse in de dynamiek van de organisatie en 
haar netwerk is daarom een must. Dat betekent veel lezen 
en bijblijven op het gebied van toezicht door het volgen 
van trainingen. Wij leven in een tijd waarin veranderingen 
gewoon zijn. Onze tijd wordt gekenmerkt door voortdu-
rende vernieuwingen en veranderingen. Sommigen spre-
ken al niet meer van een tijdperk van veranderingen maar 
van een verandering van tijdperk. Dat heeft en gaat gevol-
gen hebben voor de wijze van toezicht houden. Al heel 
lang richt een Raad van Toezicht zich primair als toezicht-
houder op het bestuur c.q. de Raad van Bestuur. In veran-
derende omstandigheden wordt gepleit om het toezicht 
op de governance van de organisatie veel meer centraal te 

stellen. Daarnaast is het dan nodig om minder te focussen 
op de interne organisatie, maar veel meer op de organi-
satie zoals die functioneert binnen de maatschappelijke 
context. Tenslotte wordt gepleit voor een verschuiving van 
focus van een primaire gerichtheid op het verleden, door 
een beoordeling van de verantwoording achteraf, naar een 
sterkere gerichtheid op de toekomst en de strategie van de 
organisatie. Dat alles zijn belangrijke ontwikkelingen wat 
betreft de rol van een Raad van Toezicht. We proberen die 
ontwikkelingen te gaan vatten in een toezichtvisie. De con-
touren daarvan zijn inmiddels geschetst en worden op dit 
moment verder uitgewerkt.

De vinger aan de pols houden binnen de organisatie door 
als toezichthouder voorzieningenbezoeken af te leggen 
is ook een belangrijke taak. Juist die taak komt in corona-
tijd onder druk te staan. Voorzieningenbezoeken worden 
afgezegd en juist dat hindert het beter leren kennen van 
Adullam.

We gaan toe naar Kerst, waarbij we de komst van de 
Heere Jezus Christus in het vlees gedenken. “Maak u op, 
word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des 
HEEREN gaat over u op”, zo profeteerde Jesaja al vele eeu-
wen daarvoor. ‘Word verlicht’, dat geeft aan dat het donker 
is. Donker is het geworden in Genesis 3 en daardoor zijn 
wij enkel duisternis geworden, in zonde ontvangen en in 
ongerechtigheid geboren. We hebben 
van nature ook geen behoefte aan ver-
lossing omdat we onze ellende niet 
voelen. Daarom is het zo nodig dat we 
wederom geboren worden. ‘Want uw 
Licht komt’. Wat een wonder 
als de Heere dat gaat vervul-
len in ons leven. Licht over 
een weg die buiten ons 
ligt, maar in Hem die de 
Weg, de Waarheid en het 
Leven is. Dat wens ik alle 
zorgvragers en alle andere 
betrokkenen bij Adullam 
ook in 2021 van harte toe!

K. Kasteleijn, secretaris Raad van Toezicht ToeZicht

Een eerste jaar
Het is al bijna een jaar geleden dat ik toezichthouder werd bij Adullam. Hoe dat is? Graag 
geef ik een klein inkijkje in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
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Tekst en foto’s: redactie

25 jaar Maasheim
van toen naar nu 

In januari 1999 werd 
het Waardheim 
uitgebreid. De eerste 
paal wordt gelegd.

Dagbesteding 
Waardheim opende 

in het jaar 1995 
haar deuren in 
Puttershoek.

In het jaar 2009 
kwam woonlocatie 
Zuiderheim, ook in 

Puttershoek.

In 2015 begon de bouw 
van nieuw Zuiderheim, 

gevestigd bij DAC 
Waardheim.

1995

1999
2009

2015
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25 jaar Maasheim

Op 4 november 
jl. bestaat Maasheim 
25 jaar! Op 6 november 
werd dit op de groep 
gevierd met spellen 
en gebak.

Maasheim

Op een regenachtige dag in 
2017 werd de opening 

van het nieuwe 
Maasheim 

gevierd!

Elke dag verzorgen 
en begeleiden 113 

medewerkers met veel 
liefde 119 cliënten op 

Maasheim, en helpen 189 
onmisbare vrijwilligers met 

al het werk.

2015

2017

2020
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Huisman Keukens & Sanitair | Voltastraat 1 | 2952 AW Alblasserdam | 078-6932541 | info@huismanalblasserdam.nl

Passie
voor vakmanschap

WWW.HUISMANALBLASSERDAM.NL

…maar zijn moeder heeft geen 
geld om school te betalen. In haar 
eentje draagt ze de zorg voor vier 
kinderen. Toch hoeft Joseph zijn 
droom niet op te geven.

Stichting Stéphanos helpt 
kinderen als Joseph met voedsel, 
kleding, medische zorg en
(Bijbels) onderwijs. Ze horen
over de Heere Jezus en krijgen 
een toekomst! Helpt u mee?

www.stephanos.nl

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

of doneer online! 
www.stephanos.nl/ikhelp 

Voor€15,- geeft
u al 3 kinder-

bijbels!

Joseph (6)
droomt 
ervan om 
dokter te 
worden…

Of sponsor

een kind als 

Joseph voor nog 

geen 70 cent 

per dag
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Geboorte
Teunis-Luut Romkes is de 3e uit het 
gezin van 6 kinderen. “De bevalling 
van Teunis verliep goed. Ook daarna 
was er weinig aan hem te merken. Hij 
was een heel rustig kind. Wel waren er 
een aantal opvallende dingen. Hij liep 
bijvoorbeeld pas toen hij 2 jaar oud 
was en had (vooral ’s nachts) last van 
heftige huilbuien die niet te stoppen 
waren. Tijdens die huilbuien had hij 
zijn handjes om zijn oren om als het 
ware zich af te sluiten voor de prik-
kels in zijn omgeving, en wiegde hij 
zichzelf heen en weer. Toen hij onge-
veer een jaar was, begon hij te krui-
pen. Ik kreeg eigenlijk de gedachte 
dat hij doof was. Op de momenten 
dat ik hem riep rende hij door naar 
de garage, daar speelde hij graag. 
Maar wanneer ik bijvoorbeeld een 

keukenkastje opende stond hij achter 
mij. Dat soort dingen hoorde hij.”

“Ik had vrijwel direct door dat Teunis 
anders was dan de andere kinderen. 
Op een gegeven moment kregen wij 
een half jaar lang één keer per maand 
iemand thuis om Teunis spelenderwijs 
te observeren. Ook zij zagen dat hij 
anders was dan een gemiddeld kind. 
Hij had toen namelijk al last van zijn 
‘dwangen’. Dit alles hebben ze op film 
opgenomen. Daaruit is gebleken dat 
hij autisme heeft. Helaas heb ik daarna 
geen begeleiding gehad hoe ik hier 
op de juiste manier mee om moest 
gaan en zijn wij als gezin als het ware 
in het diepe gegooid.”

Op zoek naar structuur
Teunis-Luut gaat in eerste instantie 

naar een gewone kleuterschool. 
Daarna is het zoeken naar wat bij 
hem past. De speciale basisschool 
zorgt voor te veel prikkels en voor de 
Eliëzerschool komt Teunis-Luut niet in 
aanmerking. “Wanneer Teunis 12 jaar 
is gaat het mis. Van 1 tot 12 jaar heb ik 
nooit problemen met hem gehad. Wel 
dat hij angstig was, maar geen heftige 
dingen. Vanaf zijn 12e was dit dus 
anders. Wanneer hij uit school kwam 
richtte hij zijn ontlading vooral af op 
mijn jongere zoontje, die was toen vijf 
jaar. Dat deed hij door het scheuren 
van kleding en automutilatie, zelfbe-
schadiging. Ik heb toen hulp gezocht 
en kwam in contact met Adullam. 
Teunis had niet de veiligheid die hij 
nodig had. Een veiligheid door het 
geven van structuur, wat in een huis-
gezin eigenlijk niet mogelijk is.” Na dit 

Tekst en foto’s: Hanne-José Huisbrink

“Regelmaat en duidelijkheid 
doet hem zichtbaar goed”

“Ha, bin je doar, eaw je ’t 
evoenden?” Met een warm 

welkom doet moeder 
Romkes de deur open. De 
Urker gastvrijheid is direct 

voelbaar. Een paar minuten 
later staat er heerlijke koffie 

en koek op de keukentafel 
en vertelt ze over haar 

zoon Teunis-Luut.
Familie Romkes
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contact gaat Teunis-Luut voor dagbe-
steding naar Horstheim.

Overlijden vader
Van de ziekte en het overlijden van 
zijn vader heeft Teunis niet zoveel 
meegekregen. “Voor ons was het 
een proces van afscheid, maar Teunis 
maakte dit niet bewust mee. Mijn man 
was schipper en was doordeweeks dus 
weg met de kotter. Maar het weekend 
stond voor Teunis echt in het teken 
van zijn vader. Ze gingen samen naar 
de kerk, samen naar de oefenavon-
den van koor. Teunis is twee keer met 
zijn vader mee geweest naar de kot-
ter. Zo zag hij ook wat zijn vader nou 
echt voor werk deed. Wanneer we een 
derde keer Teunis vroegen of hij mee 
wilde gaan, en zijn laarzen klaarzet-
ten, pakte hij zijn laarzen op en zette 
ze terug in de kast. Blijkbaar was twee 
keer genoeg en was het voor hem dui-
delijk waar vader doordeweeks was.

Het overlijden van mijn man kwam 
voor Teunis echt onverwachts. Hij wist 
wel dat zijn vader ziek was, maar wist 
niet dat die ziekte tot de dood leidde. 
Dus voor hem was zijn vader van de 
één op de andere dag uit zijn leven 
verdwenen. En zie dat maar eens voor 
hem begrijpelijk te maken.”

Na het overlijden van vader breekt er 
een heftige periode aan voor Teunis-
Luut. “Hij was overspannen. Deze 
periode was erg heftig, Teunis zat 
niet goed in zijn vel, hij was zichzelf 
niet meer. In deze periode heeft hij 
ook een groot deel van zijn onderlip 
weggebeten. Dit was één van de vele 
gevolgen van de bijwerkingen van de 
medicatie die hij kreeg.” Teunis-Luut 
wordt voor zes weken opgenomen in 
een crisisopvang. Hier knapt hij zicht-
baar van op. Later kan ook de medica-
tie weer worden afgebouwd. 

Muiderheim
Na deze periode wordt Teunis-Luut 
op de wachtlijst gezet van Adullam. 
“Adullam sluit aan bij onze eigen 
identiteit. Ik merk hoe belangrijk dit 
allereerst voor mijzelf is, maar ook 
voor Teunis, dat hierin wordt doorge-
geven wat hij vanuit huis uit ook heeft 
meegekregen.” In eerste instantie 
komt hij op de vijf jaar langdurende 
wachtlijst van locatie Uddel te staan. 
Maar dan krijgen ze onverwachts het 
bericht dat Adullam een locatie opent 
in Genemuiden en dat Teunis-Luut 
hiervoor in aanmerking komt. “Dat 
overrompelde me wel. Je weet dat 
het eraan komt, maar je moet op dat 
moment op basis van verstand hande-
len en niet op van gevoel. Ik wilde het 
niet, maar ik kon niet anders, het ging 
gewoon niet meer. Eerder was zijn 
vader er die de zorg in het weekend 

op zich nam. Maar nu kwam de druk 
elke dag weer op mij te liggen.

In het begin was het voor Teunis een 
moeilijke periode. Muiderheim zat 
nog in de opstartfase dus er werd 
veel gewisseld van begeleiding. Nu 
is er regelmaat en duidelijkheid voor 
Teunis en dat doet hem zichtbaar 
goed. Tegelijkertijd ervaar ik ook dat 
dit niet alleen voor hem, maar voor mij 
ook echt beter is. En de keren dat hij 
in het weekend een nachtje thuis is, 
geniet ik extra.”

Op zijn plek
“Het gaat nu erg goed met Teunis. 
Vorig jaar ben ik verhuisd en dit 
heeft hij goed opgepakt. In het oude 
huis tikte hij vaak op de foto van 
zijn vader, maar in het nieuwe huis 
eigenlijk bijna niet meer. Alsof hij dat 
linkt aan het oude huis en dit nieuwe 
huis als nieuwe start ziet. Een aantal 
weken terug is Teunis geopereerd aan 
een liesbreuk en dat doet hem ook 
zichtbaar goed. Ik zeg altijd maar zo: 
‘Teunis is een bijzondere jongen, en 
dat is ‘ie’. Het doet ons goed om te zien 
dat hij daar zo op z’n plek zit.”

Van het thuisfront… 

J“Je handelt op basis 

van verstand, niet 

van gevoel"
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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



Aandacht voor...

Dag allemaal, mijn naam is 

Bertjan en ik ben 7 jaar. Op 26 

december hoop ik 8 jaar te 

worden.

Al 4 jaar ga ik naar KDC De 

Klimboom in Barneveld. Sinds 

oktober 2020 zit ik op groep e 

Boomhut. Ik ben al echt groot 

hé, want de Boomhut is de groep met de oudste kinde-

ren op het KDC! Spelen doe ik heel graag, het liefst ga ik 

fietsen, want dan kan ik echt super hard. O ja, ik hou ook 

nog heel erg van winkels en logo’s: de Hema, Blokker 

en Albert Heijn en ik weet nog veel meer winkelnamen. 

Auto’s vind ik ook heel gaaf, de Tesla vind ik de mooiste. 

Ik zou het erg leuk vinden om een kaart te krijgen met 

een auto er op. Misschien weet ik het automerk wel. Ik 

kijk er al naar uit! 

Groetjes, Bertjan van Egdom

Het adres is: Lindenlaan 25, 3901 XD Veenendaal

Bertjan 
van Egdom

Tekst: Jannie de Graaf en Corrie Boogaard

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Dit zijn Marten en Henrike van Erkel, een broer 

en zus die helemaal dol op elkaar zijn! Marten en 

Henrike zijn twee gezellige en vrolijke deelnemers 

die op Wilgenheim werken. Heel gezellig natuurlijk 

als je samen op dezelfde plek mag werken! Marten 

en Henrike werkten tot de coronatijd beiden 

bij Teamasters. Wat konden ze daar hard werken, 

zeg! Er werd elke dag veel thee ingepakt. Henrike 

werkt het liefst de héle dag door en houdt er niet 

zo van om stil te zitten, wat een doorzetter hé?! Ook 

Marten kan hard werken en is tussendoor ook altijd 

in voor een spelletje of voor even wat ontspanning, 

enne… grapjes dat hij ondertussen maakt! Allebei 

houden ze, naast het werken, ook heel erg van 

gezelligheid! Net als veel andere deelnemers zijn 

ze de afgelopen tijd veel thuis geweest. Gelukkig 

mogen ze nu weer aan het werk en wat zijn ze daar 

blij mee! Marten en Henrike vinden kaarten altijd 

erg leuk. Zullen we hen eens verassen met een 

grote stapel kaarten?

Het adres is: 
Mient 3
2903 LC Capelle aan den IJssel

Marten en Henrike van Erkel

Marith Steenstra, 17 jaar, gaat al zo’n 10 jaar naar het kin-derdagcentrum. Eerst ging ze naar het KDC van Horstheim, en nu zit ze alweer een paar jaar op De Klimop in Zwolle. Marith houdt erg van kletsen en zingen, samen met de begeleiders en de andere kinderen van groep De Regenboog. Marith maakt bij iedereen een eigen geluidje, zo maakt zij contact met anderen. Op de groep heeft Marith haar eigen taken, zoals afval weggooien en haar eigen afwas op het aanrecht zetten. Wanneer ze na de uit-voering een complimentje krijgt, glundert ze van oor tot oor!
Zullen we Marith ver-
rassen met heel veel 
kaarten?

Het adres is: 
Horst 7
8266 JJ Kampen

Marith Steenstra
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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*

 

 

 
 

 
 

MEEDENKEN is onze Passie

WWW.ASAV.NL

Tekenaar / 
constructeur

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. te Ede is de regionale totaalleverancier van alle
voorkomende hijsmiddelen van halkranen tot en met rondstroppen. Ook als u met een 
hef- of hijsprobleem zit, wij bedenken de juiste oplossing volgens de geldende normen. 

VACATURE

VACATURE

Wij zijn op zoek naar een:

Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen een gezellig team.
De mogelijkheid je zelf te ontwikkelen doormiddel van training en/of opleiding.

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

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

Asav hef- en hijstechniek B.V. | Hertzstraat 13a | 6716 BS  Ede | Tel. 0318 655 675 | info@asav.nl

wordt dit nieuwe pand jouw werkplek?

Servicemonteur 
halkranen

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

Nieuwe uitgaven van de GBS

Henriët van Leeuwen
Dove Ali en haar Bijbel
Prentenboek met
illustraties van Ella van 
der Bas-Bakker
Om voor te lezen vanaf 
5 jaar, om zelf te lezen 
vanaf 7 jaar
Form.: 220 x 220 mm
BK80, 60 blz. € 9,95

Geesje Vogelaar-
van Mourik 
Oude Bas
Prentenboek met aan-
sprekende illustraties
van Ella van der Bas-
Bakker
Vanaf 8 jaar
Formaat: 220 x 220 mm
BK77, 44 blz. € 9,95

Ditteke Klaasse-den Haan
Razaka, een jongen uit 
Madagaskar
Illustraties: Adri Burghout
Vanaf ca. 7 jaar
Form.: 135 x 228 mm
BK79, 48 blz. € 6,50

Beroepen
in de Bijbel
Ds. B.J. van Boven
Bevat 12 meditaties met 
12 fraaie bijbelse illustra-
ties van Adri Burghout
Speciaal voor ouderen is 
er gebruik gemaakt van 
een duidelijke letter.
Formaat: 148 x 186 mm

BK81
121 blz.
€ 9,95

Mooie en waardevolle eindejaarsgeschenken!

Voor een volledig overzicht van onze Bijbels en boeken zie www.gbs.nl



Ik ben ...
Ik ben Anne Zijlstra, 42 jaar oud.
Ik woon in Genemuiden, locatie 
Muiderheim. Mijn woongroep heet De 
Kombuis. Ik ben geboren in Friesland, 
daarom heb ik ’s avonds altijd lekkere 
warme Friese klompen aan. Ik kan 
ook heel goed Fries praten, maar 
in Genemuiden verstaan ze dat 
niet zo goed. Mijn heit en 
mem komen elke week 
op bezoek, dat vind 
ik altijd heel 
gezellig!
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Tekst: redactie In de lens

Deze bewoners van Polderheim kunnen helaas niet aan het werk op Wilgenheim. Daarom pakken zij mooie kerst- en eindejaarpakketten in op Polderheim.

Lekker 
     bezig!

Wat een blad! Ans 

Slabbekoorn en Sjaak Beijer 

(Polderheim) verzamelen de 

bladeren bij elkaar.

Sneeuwballengevecht! 
Krijg je er al zin in? 
Ferdinand Visscher 

(Druivenstein) hoopt 
weer op een dik pak 
sneeuw deze winter!

Op de Dijkkade woont een heuse kunste-

naar, zij heeft weer een mooi kunstwerk 

gemaakt in de avonduurtjes. Gezellig dat 

begeleiders soms ook meedoen. 

Caroline van de Hoef geniet zichtbaar van een gebakje tijdens het werk in winkel ‘Vergeet mij 
niet’ op Veldheim.

Wat heeft Gerrit Hoekman 

(Schoonsterheim) samen met de 

andere bewoners hard gewerkt 

in quarantainetijd. Toppers! 

22



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

Als je naar de foto kijkt, hoef je Maarten zijn hobby 
niet te raden. Alles wat met muziek te maken heeft, 
tovert een glimlach op het gezicht van Maarten. Hij 

houdt ervan om op het balkon van de Prinsenhof te 
staan en te kijken naar de bedrijvigheid in de tuin en 
op het terrein van Kroonheim. Nu buiten de blaadjes 

vallen, is Maarten wat vaker binnen. Wie goed 
naar de foto kijkt, ziet de regen op de ruit. 
Maar geen probleem, want met muziek kan 
Maarten zich heerlijk vermaken. Een cd kiezen 
doet hij dagelijks. Een tijdje geleden kwam 
er buiten een mannenkoor zingen en vanuit 
de tuinen en vanaf de balkons op Kroonheim 
kon iedereen genieten. Wat Maarten betreft, 
kan er elke week wel zo'n actie zijn. Wandelen 
doet Maarten ook graag, hij geniet erg van de 
vogels die fluiten. Extra fijn voor Maarten dat 
Kroonheim midden in de bossen ligt, waar 
veel vogels zijn. Een koor, een muziekkorps, 
vogels, een begeleider die zingt... Het klinkt 
voor Maarten als muziek in de oren!

Met een blijde lach kom ik, Jaïr Herweijer, op 
kinderdagcentrum De Boei. Het eerste wat ik 
doe, is op zoek gaan naar mijn ballenverza-
meling. Zachte, harde, grote en kleine. Wist u 
dat ik er vijf tegelijk mee kan nemen in mijn 
handen? Ik laat ze rollen, gooi ze in de lucht 
of geef de bal aan een groepsgenoot. Een bal 
aan een touwtje is ook erg leuk. Ik draai ermee 
rond, en draai nog eens rond. Wat gaat die 
bal dan hoog! Weet u wat ik ook zo leuk vind? 
Bobbiboekjes! Er staan van die mooie plaat-
jes in en iedereen kan er mooi uit voorlezen. 
Onder het voorlezen zit ik op de bank, en om 
mij heen ligt natuurlijk mijn verzameling ballen. Ik 
neem ze altijd mee. Aan tafel om te eten of te drinken, 
tijdens het werken of andere activiteiten. Het liefst 
neem ik ze ook mee naar mijn bed. Ik word blij van 
alles wat rolt, draait en lawaai maakt. Zo is er ook een 
mooie knikkerbaan, die ik erg leuk vind. De knikkers 

rollen hard naar beneden, dat maakt een mooi geluid. 
En er is ook een ballenbak, zoveel ballen, rode, gele, 
blauwe en groene, dat is genieten! En weet u, als de 
deur van het ballenbak openstaat, is het ook leuk om 
alle ballen door de groep te gooien. Zoals u kunt lezen, 
ik heb heel veel hobby’s voor thuis, maar ook op KDC 
de Boei. 

Muziek
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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.



Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Heidi Mallegrom – 
van Dijk

Peter Noordzij
Vrijwilliger bij Zeekade, Maasheim
 
Ruim 40 jaar was ik technisch medewerker in Ika-
zia ziekenhuis in Rotterdam. Zes jaar geleden ging 
ik met pensioen en al snel deed ik meer vrijwilli-
gerswerk. Ik ben 70 jaar oud, getrouwd en woon 
in Rotterdam. Door onze nicht en het vrijwilli-
gerswerk op de verkoping was ik al bekend op 
Waardheim. Nu mag ik op logeergroep Zeekade 
koken. Elke keer is het een verassing wie er nu 
weer aan het  logeren is. Je gaat op den duur de 
mensen kennen. Op de foto ziet u Stefanie, die al 
met sleutel en bak klaar staat in de gang. Ze staat 
te trappelen van ongeduld om te helpen. We pra-
ten wat af en ondertussen gaan er veel aardappe-
len of groenten door haar hand. Anderen werken 
mee, stellen vragen of zingen een psalm. Psalm 42 
is favoriet. Het is prachtig werk en ook bemoedi-
gend, omdat deze jonge vrienden zo eenvoudig 
voor hun geloof mogen uitkomen. Soms op het 
moment dat ik zelf geen doorzicht heb. Worden 
als een kind, zo werkt de HEERE nog steeds, soms 
door een eenvoudig woord van een logé. Wat een 
zegen dat bij Adullam dit werk met al hun mede-
werkers gedaan mag worden.

Begeleider bij Zeekade, Maasheim

Werken in een logeerhuis? Dat is de leukste 
en meest afwisselende baan! Naast het ontlas-
ten van ouder(s)/verzorger(s) proberen we er 
voor de logés op de Zeekade in Puttershoek 
altijd weer een gezellige week van te maken. 
Vanwege de coronamaatregelen zijn er nu 
iedere week ongeveer zes logés die we verde-
len in twee groepjes, zodat we zoveel mogelijk 
afstand kunnen bewaren. Totaal hebben we 
ongeveer 65 logés. Gelukkig komen ze alle-
maal regelmatig logeren, zodat je ook echt een 
hechte band kunt opbouwen. Ondanks dat het 
niveau van onze logés heel divers is, houden 
we één doel voor ogen: samen zoeken naar de 
mogelijkheden ondanks de beperkingen. Dat 
zorgt voor uitdaging en maakt mijn baan waar-
devol. Samen met collega’s wordt er gekeken 
hoe we nog meer kunnen bereiken en nieuwe 
doelen kunnen behalen. Hoewel we een vast 
dagprogramma hebben, is er geen dag of week 
hetzelfde. Hierbij zijn onze vrijwilligers echt 
onmisbaar. We doen met elkaar de boodschap-
pen, bak-
ken iets 
lekkers, 
gaan een 
middagje 
bowlen of 
naar het 
strand; we 
genie-
ten er 
allemaal 
van. Echt 
logeren! 
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Tekst en beeld B. van de Beek-Pellegrom

Samen praten over de kwaliteit 
van zorg: dan komt er veel ter 
tafel, zo blijkt wel, als vrijwil-

liger Adrie van de Voorde, begelei-
der Willeke de Vos en bewoner Erik 
van de Beek aanschuiven. Dit jaar 
bleken ‘aandacht voor de vrijwilliger’, 
de ‘continuïteit van het personeel 
op de locaties’ en het ‘vinden van 
passend werk’ de speerpunten die 
uit het kwaliteitsrapport naar voren 
kwamen (zie kader). Genoeg om over 
door te praten dus, met Willeke die 

als begeleider werkt, met Erik die 
ook ‘buitenshuis’ werkt en vrijwilliger 
Adrie van de Voorde die bijna twee 
jaar als vrijwilliger in de werkplaats 
van Wilgenheim ondersteunt. “Ik 
ben er eigenlijk een beetje ingerold,” 
vertelt Adrie glimlachend, “ik ging 
met pensioen en thuiszitten is ook 
niets. Toen hoorde ik van een kennis 
dat er chauffeurs gezocht werden en 
heb ik hier aangeklopt voor vrijwil-
ligerswerk als chauffeur, maar dat 
bleek niet te passen. Toen werd er 

gevraagd of ik niet in de werkplaats 
wilde ondersteunen. Ik ben geen tim-
merman, maar wat klussen met hout 
en metaal heb ik altijd leuk gevon-
den. Dus nu werk ik een dagdeel in 
de week hier in de werkplaats,” knikt 
hij. Willeke vult aan: “En dat is echt 
leuk, hoor, voor de deelnemers, dat 
ze extra aandacht krijgen. Voor ons 
is het ook fijn, dat je even iets meer 

Samen terug- en vooruitkijken  op de grens van 2020 en 2021

Vrijwilliger Adrie van de Voorde: 

“Je krijgt echt een band als je 

hier een tijdje werkt”

Hoe ging het dit jaar? Hoe hebben we onze zorg 

vormgegeven en waarvan kunnen we leren? 

Vragen die, na aanleiding van het verschenen 

kwaliteitsrapport in oktober, weer eens tegen het licht 

werden gehouden door Adullam. Twee medewerkers, 

een bewoner en een vrijwilliger praatten over de 

bevindingen door. Vrijwilliger Adrie van de Voorde: 

“In het begin was het wel even zoeken naar wat mijn 

taak was, maar je moet ook zelf je best doen om ‘erin 

te komen’. En nu gaat het goed, toch, Erik?” Bewoner 

Erik van de Beek knikt: “Ja, tuurlijk!” en hij steekt zijn 

duim omhoog. Een impressie van een rond-de-tafel-

gesprek over ‘de kwaliteit van zorg’ in 2019.
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In gesprek over de zorg

tijd hebt voor de cliënten één op 
één, maar de cliënten zelf kijken er 
ook echt naar uit, ja toch, Erik?” Erik, 
gekleed in een fleurig blauw werk-
shirt, knikt trots en steekt zijn duim 
op. “Ja tuurlijk,” bevestigt hij, “’t gaat 
goed, heel gezellig is het.” Hij denkt 
even na: “Ik ben zo blij,” vult hij aan, 
“zo blij, met de vrijwilligers. Nee, ik 
ben zelfs…” hij zoekt even naar het 

woord, “dankbaar! Ja, dankbaar ben 
ik!” En dan legt hij tevreden zijn han-
den over elkaar. Adrie glimlacht: “Ja, 
je krijgt echt een band als je hier een 
tijdje werkt.” Was het in het begin 
niet even zoeken, naar wat zijn rol en 
taken waren? En werd hij wel vol-
doende ingelicht over de cliënten 
met wie hij werkt? Uit het kwaliteits-
rapport kwam namelijk naar voren 

dat daar nog een slag te winnen is. 
Om vrijwilligers meer te binden en 
toe te rusten in hun werk. Adrie denkt 
even na: “Ja, in het begin was het wel 
even zoeken. Ik heb wel even moeten 
wennen en moeten leren hoe ik met 
bepaalde cliënten om moet gaan. Het 
had misschien wel geholpen als ik 
van tevoren een briefing had gekre-
gen waarin bijvoorbeeld stond wat 
ik qua communicatie of omgangs-
vormen had kunnen verwachten, bij 
bepaalde cliënten. Maar goed, nu 
heb ik daar zelf een weg in gevonden 
en je kunt daar ook zelf begeleiders 
op bevragen, toch?” Willeke knikt: “Ja 
hoor, dat mag altijd, maar ik snap wel 
dat het had kunnen helpen. Nadeel 
van een briefing zou wel kunnen zijn 
dat je al minder blanco in contact 
komt met cliënten. Die voorken-
nis kan helpen, maar nu heb je zelf 
ontdekt wat wel of niet werkt en leer 
je zo gaandeweg een band opbou-
wen.” Adrie knikt: “Absoluut. Ik vind 
het echt heel leuk om hier te werken, 
wij hebben ook geregeld wat samen 
gedemonteerd, hé, Erik?” 

Werk buiten de deur
Erik knikt, want demonteren is 
momenteel een klus waar hij bui-
tenshuis ook druk mee is. Trots laat 
hij zijn shirt zien. “Vertel eens, Erik, 
waar werk jij?” geeft Willeke hem 
een spreekwoordelijk duwtje. En 
dan vertelt hij: over het demonteren 
van materialen, zoals bijvoorbeeld 
een beamer, en het goed scheiden 
daarvan, bij het bedrijf AENC. “En als 

Samen terug- en vooruitkijken  op de grens van 2020 en 2021

v.l.n.r. Begeleider Willeke, vrijwilliger Adrie en bewoner Erik
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ik het goed doe, verdienen we daar 
geld mee!” glimlacht hij. Hij schuift 
met zijn duim en wijsvinger over 
elkaar. Op zijn shirt prijkt zijn naam, 
achter- en voorop. Erik: “En als ik door 
het dorp loop, denk ik weleens: hé, 
huh, die ken ik! En dan zwaai ik en hij 
ook!” Willeke glimlacht: “Ja, dat zijn 
dan je collega’s, hè, daar geniet je 
van; dat je ze kent, toch?” Erik knikt 
en dan vertelt hij trots nog een detail. 
Wanneer hij bij AENC werkt, mag hij 
ook koffie halen uit een koffiema-
chine voor het personeel: “Zo druk ik 
dan op een knopje!” demonstreert 
hij. Willeke haakt erop in. Als één van 
de begeleiders van Wilgenheim is 
ze vaak bezig, samen met anderen, 
om werk ‘binnen te halen’ voor de 
cliënten van Wilgenheim. Uit het rap-
port kwam naar voren dat niet iedere 
evb’er het fijn vindt of er geschikt 
voor is om werk te regelen en het 
misschien een idee is om de werk-
vinding centraal te regelen. Willeke 
knikt: “Dat snap ik wel, ieder heeft 
zijn eigen kwaliteiten. Maar ik vind 
het juist leuk om buitenshuis werk te 
regelen voor de mensen hier. In de 
achterliggende jaren heb ik al best 
wat werk geregeld, bijvoorbeeld ook 
het werk dat Erik nu doet. Ik snap wel 
dat het soms moeilijk is, de klussen 

die bedrijven aan ons uitbesteden 
moeten niet onder enorme tijds-
druk staan en medewerkers moeten 
ook best geduld hebben met onze 
mensen. Maar anderzijds zie je juist 
dat, wanneer we een klant hebben, 
we vertrouwen winnen en er soms 
nog meer werk uit komt. Daarnaast 
fungeer ik ook als ‘trendwatcher’ 
en kijk ik wat leuk zou zijn om te 
verkopen in onze winkel hier. Daar 
helpen andere collega’s uiteraard 
ook in mee. Zo bedenken we samen 
wat ze bijvoorbeeld in de werk-
plaats kunnen maken dat weer in de 

winkel verkocht kan worden.” Op het 
moment van schrijven staat de werk-
plaats vol met houten kratjes, waar-
aan met uiterste precisie geknoopte 
touwtjes gemaakt worden. Het is 
hard werken om deze kerstpak-
ketten-in-wording te fabriceren. In 
de werkplaats laat Erik zien hoe hij 
de uiteinden van de kratjes netjes 
schuurt. “Ja, Erik is daar heel goed in,” 
glimlacht Adrie. Uit alles blijkt dat hij 
zich hier inmiddels als een vis in het 
water voelt. Adrie: “Jazeker, ik vind 
het heel fijn om hier een steentje bij 
te kunnen dragen. Ik zou het zeker 

H"Het is fijn als 

deelnemers 

extra aandacht 

krijgen”
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anderen ook aanraden, maar je moet 
wel gevoel hebben bij de mensen 
met wie je werkt en ook hun humor 
snappen. En dat merk je hier echt, 
zowel bij de vrijwilligers als bij de 
medewerkers.”

Medewerkers vinden en binden
Medewerkers zijn namelijk één van 
de grootste factoren in het welzijn 
van een cliënt. En hun aanwezig-
heid – of juist niet – bepaalt dan 
ook in grote mate de (on)rust in hun 
leven. Een fijne medewerker wil je 
daarom graag behouden. En, met 
de krapte op de arbeidsmarkt, is het 
des te belangrijker om daar aandacht 
voor te hebben. En het verloop dus 
zo min mogelijk te hebben. Uit het 
kwaliteitsrapport kwam naar voren 
dat daar nog winst te halen is (zie 
kader). Willeke herkent zich daar wel 
in: “Het valt op deze locatie geluk-
kig nog mee, omdat we hier een vrij 
divers team hebben met ook wat 
oudere collega’s. Zeker op groepen 
waar veel jonge vrouwen werken, zie 
je dat het aantal werkuren afneemt, 
bijvoorbeeld doordat er kinderen 
geboren worden, en er daarom een 
nieuw gezicht bijkomt. En daarnaast 
groeien de groepen ook. Toen ik hier 
kwam werken, werkten we met 50 
cliënten, inmiddels zijn het er 65. 
Toch doen we er zo veel mogelijk 
aan om continuïteit te bieden op de 
groepen. Dat is voor bewoners heel 
belangrijk! Toch, Erik?” Erik denkt 
even na. Glimlachend wijst hij naar 
zijn hersenpan: “Even kraken, hoor.” 
Dan: “Het is nu, door corona, soms 
onrustig. Dan denk ik: hé, ben jij er 
vandaag weer? En dan de volgende 
dag: hé, nu jij weer?” Willeke vult 
aan: “Ja, nu met corona is het lastig, 
omdat we eerst verschillende locaties 

én woongroepen gescheiden activi-
teiten moesten bieden en dus niet 
meer mochten mengen. Dat gaf veel 
onrust, ja. Maar over het algemeen 
proberen we echt altijd vaste mensen 
op de groepen te hebben. Ik vind het 
wel interessant om te weten waar-
door het verloop komt.” Adrie haakt 
in: “Je moet weten waarom mensen 
weggaan, dan kun je daarop inspelen 
tijdens het werven van nieuw perso-
neel. En dan weet je ook waarmee je 
bestaand personeel kunt behouden.” 
Willeke zit in ieder geval op haar plek, 
glimlacht ze. “Ik geniet echt van het 
werken hier! Het is zo mooi om met 
al die verschillende mensen om te 
gaan en hun kwaliteiten te ontdek-
ken.” Rustig betrekt ze er vanzelf Erik 
weer bij: “Iedereen heeft zijn kwalitei-
ten, hè. Waar ben jij eigenlijk goed in, 

Erik?” Erik denkt niet lang na: samen 
werken, andere mensen helpen, daar 
is hij goed in. En als Willeke even 
doorvraagt, blijkt waaruit zijn behulp-
zaamheid voortvloeit: “Je moet voor 
je naasten zorgen. Je moet anderen 
liefhebben,” knikt hij. Willeke haakt 
erop in: “En dat vind ik, denk ik, wel 
het belangrijkste van mijn werk hier: 
de identiteit van waaruit je werkt. 
Je leest samen uit de Bijbel, je deelt 
dezelfde waarden. Daarnaast vind ik 
de visie van waaruit we werken met 
het begeleidingsmodel ASBM heel 
bijzonder. Je ziet daar echt de uitwer-
king van bij cliënten, zoals bij Erik. Ik 
ben zelf ook ASBM-trainer. Ik denk 
dat dat écht iets bijzonders is, waar 
we als werknemers van Adullam ook 
de meerwaarde van inzien.” 

W“We zorgen 

zoveel als 

mogelijk voor 

continuïteit op 

de groepen”

Willeke de Vos

In gesprek over de zorg
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ANOVI UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

NIEUW

10 JAAR GARANTIE 
OP ONZE MONTAGE 
Perfect eindresultaat door onze vakmensen

Als familiebedrijf verkopen wij niet alleen keukens, 

wij monteren en installeren ze ook. Door onze vak-

mensen met hart voor de zaak. Of beter gezegd: hart 

voor uw keuken. Ze leveren uitsluitend kwaliteit en 

zijn pas tevreden als alles perfect is afgewerkt en 

alle apparatuur werkt zoals het hoort. Wij geven dan 

ook met een gerust hart tien jaar garantie op onze 

montage, zodat u onbezorgd kunt genieten.
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Bart van Kleef werkt als 
medewerker kwaliteit en beleid op 
het Centraal Bureau en zette zich 
mede in voor het verschijnen van 
het kwaliteitsrapport afgelopen 
oktober. “Het is goed om elk jaar 
kritisch en met anderen naar 
je manier van zorg verlenen te 
kijken. Er komen elk jaar weer 
leerpunten naar voren.”

Ieder jaar in juni verschijnt het kwa-
liteitsrapport, een document dat 
zorginstellingen sinds enkele jaren 
verplicht zijn uit te geven. Maar 
wat Bart van Kleef betreft, is het 
niet eens zozeer de verplichting die 
Adullam ertoe aanzet om kritisch te 
reflecteren op het achterliggende 
jaar. “Het kwaliteitsrapport maakt 
inzichtelijk wat we het achterlig-
gende jaar gedaan hebben en vooral 
ook: hoé we dat gedaan hebben. 
Het is juist elk jaar weer een mooi 
onderdeel van onze Adullam-brede 
verbetercyclus,” licht hij toe. Dit 
jaar kwam, door corona, het rap-
port later uit: in oktober. En wat 
gebeurt daar dan mee? Bart: “Als 
het rapport verschijnt, bespreken 
we de uitkomsten intern, met het 
managementteam, de mensen op 
de werkvloer, vertegenwoordigers 
van de Ondernemingsraad, Centrale 
Cliëntenraad, de Raad van Toezicht 
en externe visitatoren. Dit jaar heb-
ben we ‘de mensen op de werkvloer’ 
uit Alblasserdam gevraagd mee te 
praten over enkele bevindingen uit 
het rapport.” En zodoende was ook 

vrijwilliger Adrie van de Voorde (zie 
hoofdverhaal) betrokken bij de (deze 
keer online) visitatiebijeenkomst. 
“Tijdens zo’n moment bespreken we 
altijd twee thema’s. Het ene thema is 
gerelateerd aan de zorgkwaliteit van 
Adullam. Daarin hebben we dit jaar 
de link gelegd met de beschikbaar-
heid van professioneel en identi-
teitsgebonden personeel. Een ander 
thema is altijd identiteitsgebonden 
en ging dit jaar over de zeggenschap 
van de cliënt al dan niet vergroten,” 
licht Bart toe. In online sessies werd 
daar met ouders, begeleiders, vrij-
willigers, orthopedagogen, interne 
visitatoren en twee externe visitato-
ren over doorgepraat. Bart noemt de 
sessies leerzaam en waardevol: “Aan 
het einde van de dag wordt aan alle 
betrokkenen gevraagd: ‘Wat zie je als 
top en wat als verbeterpunt?’ Het is 
heel mooi om te horen wat daar tel-
kens uitkomt. De mooiste die ik dit 
jaar hoorde kwam van extern senior 
consultant HRM Joost van de Waard 
van Visser en Visser. Hij zei: ‘Ik zie dat 
hier met passie wordt gewerkt’. Dat 

vind ik een prachtig compliment! 
Hans van Wouwe, orthopedagoog, 
op wiens model ons ASBM-model is 
gestoeld, complimenteerde Adullam 
met de wijze waarop ASBM binnen 
de organisatie is neergezet.”

Toerusten, werk organiseren en 
personeel zoeken
Toch valt er ook nog te leren. Bart 
noemt de belangrijkste leerpunten 
op. Die ook 2021 D.V. mee in zullen 
gaan: het vasthouden en toerus-
ten van vrijwilligers, het organise-
ren van werk voor cliënten én het 
tekort aan personeel oplossen, door 
inzichtelijk te maken wat de oorzaak 
van verloop is en zo gericht(er) te 
werven. Bart: “Zeker dat stuk van vrij-
willigers vind ik persoonlijk iets wat 
opgepakt moet worden. Vrijwilligers 
zijn bijzonder waardevol voor onze 
organisatie én voor de kwaliteit van 
zorg. Zonder hen is het voor het per-
soneel lastiger om dingen gedaan 
te krijgen. En voor cliënten bieden 
ze veel mooie extra’s. Samen met de 
visitatoren hebben we ook gekeken: 
hoe kunnen we andere manieren 
bedenken om vrijwilligers te bin-
den en te behouden. Dat was heel 
waardevol.” Bart verwacht dat de 
uitkomsten ook volgend jaar breder 
opgepakt worden. “Dat is tenslotte 
het doel. De leerpunten uit het rap-
port zijn opgenomen in het jaarplan 
voor 2021 D.V. Dat was even hard 
werken, maar het is gelukt. En laten 
we nu komend jaar met elkaar voor 
deze doelen gaan!” 

“Ik zie dat er hier met passie gewerkt wordt, zei de 

externe visitator. Dat is een groot compliment”

Bart van Kleef

In gesprek over de zorg
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“In een veranderende 

omgeving is onze 

terugkerende vraag: 

hoe blijven we onze 

missie ‘Zorg en Mens’ 

invulling geven? Het 

was de aanzet voor een 

structuurwijziging èn 

een cultuuromslag,” 

zegt Bram Prins.

Tekst: Anne Rebel-Lodder

“Mijn stip op de horizon:  een organisatie waar 
       ‘Zorg en Mens’ écht  centraal staan"     –   Bram Prins

Bram: “We concludeerden onder meer 
dat Adullam onvoldoende in staat 
was om direct en flexibel op veran-
deringen te kunnen inspelen. Onze 
organisatie moest beter gestroom-
lijnd worden rondom de driehoek 
Management Team, stafmedewer-
ker en locatiemanager. Het Adullam 
Schutse Begeleidings Model (ASBM) 
moest breder doorgevoerd worden 
in de organisatie en de talenten van 
onze medewerkers verder ontwikkeld. 
Ook was meer focus voor HRM een 
vereiste om zorg te kunnen blijven ver-
lenen die aansluit bij onze achterban. 
Nu moeten we helaas soms seculiere 

uitzendkrachten inzetten. Met meer 
aandacht voor strategisch personeels-
beleid willen we dit terugdringen

Organisatiestructuur 
ondersteunt missie
Met het ASBM-model wil Adullam in 
haar zorg- en dienstverlening zoveel 
als mogelijk aansluiten bij de behoef-
ten van de cliënt en hen het dagelijks 
leven laten ervaren vanuit een Bijbels 
perspectief. 
Bram: “Mijn streven is een organi-
satie waar gewerkt wordt vanuit de 
ASBM-visie, waar oog is voor de mens 
en waar inspiratie en coaching aan 

medewerkers wordt gegeven. Een 
ideaal dat werkelijkheid kan worden 
als zorg en mens nadrukkelijk verte-
genwoordigd zijn in het Management 
Team als weerspiegeling van de werk-
vloer. Daarom hebben we deze struc-
tuur- en cultuurverandering ingezet.” 

Meer focus, snellere besluitvorming
Het Management Team is afgeslankt 
naar drie leden. Alleen Zorg en HRM 
(Mens) bepalen de agenda en sturing 
van het MT. De twee sectoren ‘Wonen 
leren werken’ en ‘Intensieve zorg’ vor-
men nu samen één sector ‘Zorg’. 
Bram: “Een Management Team dat 

In gesprek op DAC Wilgenheim
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slagvaardig is, sneller besluiten kan 
nemen en ondersteund wordt door 
expertise vanuit de diverse staffunc-
ties is een vereiste in een tijd waarin 
snel aanpassingsvermogen wordt ver-
eist. In een platte organisatie is meer 
feeling met wat zich op de groepen 
en dagbesteding afspeelt. En toch: de 
dialoog blijft bestaan. Vanuit die dia-
loog kunnen we de locaties nu beter 
ondersteunen bij hun werk.” 

Coronatijd
“De noodzaak van een flexibelere 
organisatie werd tijdens de coronatijd 
al snel bevestigd. Ook Adullam moest 
zich aanpassen. Maar we kónden dat 
toen ook. Toen Wilgenheim te klein 
bleek na de lockdown, kon binnen 
korte tijd en in nauw overleg met 
locatiemanagement en teamleiders 
een dependance in Krimpen aan 
den IJssel gerealiseerd worden.” 

ASBM-visie centraal in 
organisatiecultuur
“Een cultuuromslag is nodig om 
de ASBM-visie in alle organisatie-
delen te integreren. We willen oog 
hebben voor de behoeftes van 

onze medewerkers en hen nog beter 
toerusten. Ze zijn ons belangrijkste 
kapitaal en cruciaal bij het verlenen 
van zorg vanuit het ASBM-model. Zo 
hebben we samen met organisatie-
deskundige Willem Rietberg onder 
meer een leiderschapsprogramma 
ontworpen. Ook investeren we in vita-
lere teams.” 

Investering in ‘Werkplezier’
“We stimuleren werkplezier. Dit 
bestaat onder meer uit een werkom-
geving met korte, directe communi-
catielijnen en een goed benaderbaar 
management dat snel kan schakelen 
en besluiten kan nemen. We sturen 
proactief op scholingsbehoefte om 
talenten nog meer tot ontplooiing te 
kunnen laten komen.” 

Ontwikkelplannen voor elk team
Alle teams zijn begonnen met werken 
vanuit ontwikkelplannen. Hierin wordt 
Adullams visie vertaald naar doel-
stellingen die voor elke medewerker 
persoonlijk zijn geformuleerd. Bram: 
“Zo willen we Adullams identiteit nog 
meer integreren in de bezigheden 
van elke dag. Een voorbeeld: ‘Ik benut 
actief de momenten om met cliënten 
over dood en eeuwigheid te spreken. 
Ik reserveer dagelijks een half uur 
extra 1-op-1 tijd om een boekje met 
een cliënt voor te lezen.”
“We zijn ervan overtuigd dat de 
organisatiewijzigingen en de veran-
derende cultuur bijdragen aan nog 
betere zorg voor onze naaste met een 
beperking. Dit alles onder Gods gunst 
en zegen. Dat is onmisbaar.” 

“Collega’s die van elkaar 

blijven leren, verbeteren 

zorg van cliënten”

Zorg en Mens

“Mijn stip op de horizon:  een organisatie waar 
       ‘Zorg en Mens’ écht  centraal staan"     –   Bram Prins

Groepsfoto gemaakt op Beekheim (voor de coronacrisis).
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Foto’s: Muiderheim

U is heden geboren de Zaligmaker
Kerstviering 2019 Muiderheim

‘U is heden geboren de 

Zaligmaker’ was het thema 

van de kerstviering vorig 

jaar op Muiderheim. Er 

werden verhalen verteld 

en samen met bewoners, 

personeel en familie werd 

het ‘Ere zij God’ gezongen. 

Kees laat zien welke schatten de wijzen 

uit het Oosten hebben meegenomen.

Bewoner Arne deelt aan alle bezoekers het programma uit.

Marcel improviseert op het kerstlied ‘Ere zij God’.

Op de Sloep (dagbesteding) leerden de deelnemers

teksten over de Herders (Lukas 2: 8-20).
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Kerstviering Muiderheim

U is heden geboren de Zaligmaker

Dagbestedingsgroep De Kaai mogen teksten 

voordragen over de wijzen uit het Oosten. 

(Mattheüs 2: 1-12).De bewoners van de Polle en de Pauwe hebben teksten 
geleerd over Jozef en Maria (Matth. 1: 18-25 & Lukas 2: 1-7)
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Tekst: Laura Zwoferink    Bron: het Kerstfeest van twee domme kindertjes: W.G. van de Hulst

Kijk, daar staat een heel mooi 
huis. Het is een kasteel. In dat 
kasteel woont een meisje. Wat 
ziet ze er mooi uit! Esmeralda 
heet het meisje. Vaak kijkt ze uit 
het grote raam van het kasteel. 
In de verte ziet ze bomen. Heel 
veel bomen. Ook ziet ze, over 
de bomen heen, rook uit een 
schoorsteen komen. Er staat 
vast een huisje met een stal in 
het bos denkt ze. Als het donker 
wordt, ziet Esmeralda een lichtje 
bij het huis. Het lijkt wel een 
ster in de donkere nacht. Dan 
krijgt Esmeralda een plan. Als 
het Kerstfeest is gaat ze naar het 
huis in het bos,want daar is vast 
iets heel moois! In dat huis moet 
de Heere Jezus zijn. Oma heeft 
verteld dat Hij geboren werd in 
een arme stal.

Weet je wie er in het huisje in 
het bos woont? Het is Kees. Zijn 
vader is boswachter. Vader zorgt 
goed voor het bos. Kees zit in 
een rolstoel. Hij kan heel hard 
met zijn rolstoel rijden. Soms 
nog harder dan de kinderen met 
gezonde benen. Vader zet Kees 
vaak voor het raam. Dan kan hij 
fijn naar buiten kijken. Kees kijkt 
omhoog boven de bomen. En 

wat ziet Kees dan? In de verte 
hoog op de heuvel staat een 
kasteel. Als het donker wordt, 
ziet Kees een mooi licht. Het lijkt 
wel een ster. Dan krijgt Kees een 
plan. Hij gaat op het Kerstfeest 
naar het kasteel, want daar is 
vast iets heel moois! De Heere 
Jezus moet daar wonen. Oma 
heeft verteld dat Hij een Koning 
is. En een Koning woont in een 
deftig kasteel.

Het is Kerstfeest. Esmeralda is op 
weg naar het huisje in het bos. 
Helemaal alleen. De ster ziet ze 
niet, want het is licht. Maar ze 
weet de weg naar het huisje wel. 
In het huisje in het bos moet de 
Heere Jezus zijn. Hij is geboren 
in een arme stal. Dat heeft oma 
haar verteld. En er is vast een 
stal bij het huis in het bos. Ze 
heeft zo vaak de ster boven het 
huisje gezien. Esmeralda denkt: 
Ik wil de Heere Jezus zien. Na 
een poosje komt ze een jongen 
tegen. Hij zit in een rolstoel.

De jongen rijdt zijn rolstoel 
hard vooruit. Waar gaat die jon-
gen naar toe? Hij is ook hele-
maal alleen. Het is Kees. Kees is 
op weg naar het kasteel. Kees 

denkt: het is Kerstfeest. Oma ver-
telde over de Heere Jezus. Dat 
de Heere Jezus een Koning is. De 
Heere Jezus woont vast in het 
kasteel op de heuvel, want daar 
ziet hij zo vaak een prachtige 
ster. Kees wil Koning Jezus zien. 
Esmeralda vraagt aan Kees: “Wie 
ben jij en waar ga je naar toe?” 
“Ik heet Kees en ik ga naar het 
kasteel op de heuvel. Want daar 
is de Heere Jezus, de Koning 
geboren. Ik heb de mooie ster 
boven het huis vaak gezien.” 
Esmeralda lacht. “Nee hoor”, zegt 
ze, “ik woon in het kasteel en de 

Echt Kerstfeest
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Kerstverhaal

Heere Jezus is daar niet. Maar 
ik weet waar Hij is. Hij is in het 
huisje in het bos. Ik heb Zijn ster 
daar vaak gezien.” Kees lacht: 
“Nee hoor”, zegt hij, “ik woon in 
het huis in het bos en de Heere 
Jezus is daar niet.” Verdrietig kijkt 
Esmeralda naar Kees. “Ik ga naar 
huis”, zegt ze. “Ik ga ook naar 
huis”, zegt Kees verdrietig.

Maar dan zien ze een mevrouw 
aankomen. Ze kijkt heel vrien-
delijk naar hen. “Wie zijn jul-
lie en waar gaan jullie naar 
toe?”, vraagt de mevrouw. “Het 

is Kerstfeest”, zegt 
Esmeralda. “Wij 
zoeken de Heere 
Jezus. Kees dacht 
dat hij in mijn kas-
teel woonde. Hij 
zag daar vaak een 
mooie ster, maar 
daar woont de 
Heere Jezus niet. Ik 
woon in het kasteel.” 
De vrouw glimlacht 
en schudt met haar 
hoofd. Esmeralda 
praat verder: “Ik 
dacht dat de Heere 
Jezus in het huisje 
in het bos woonde, 
want ik zag daar een 
mooie ster, maar 
Kees woont in het 
huis in het bos. En 
de Heere Jezus is 
daar niet.”

De mevrouw glimlacht weer. 
Ze gaat op een bankje zitten 
en zegt: “Kinderen, zal ik jul-
lie eens iets vertellen. Luister 
maar goed. De Heere Jezus is 
niet meer op de aarde. Hij is nu 
bij Zijn Vader in de hemel. Heel 
lang geleden werd de Heere 
Jezus geboren. Toen scheen de 
ster zo mooi in de lucht. De wij-
zen uit het Oosten gingen de 
geboren Koning zoeken. Boven 
een huis stond de ster stil. De 
wijzen gingen het huis binnen. 
Daar zagen ze Jozef en Maria 
en de Heere Jezus. De wijzen 

knielden eerbiedig voor Hem 
neer en gaven Hem cadeaus. 
Weten jullie waarom de Heere 
Jezus naar de aarde kwam? 
Om zondige mensen te verlos-
sen van hun zonden. Nu is het 
Kerstfeest. Jullie zoeken naar de 
Heere Jezus. De Heere Jezus is 
er wel. Hij is niet meer op aarde, 
maar in de hemel. Hij weet alles 
en ziet alles. Hij wil ook kinde-
ren gelukkig maken. De Heere 
Jezus is de Zaligmaker. Ga maar 
gauw naar huis. Jullie vaders en 
moeders zijn vast ongerust. Bidt 
maar of de Heere Jezus in je hart 
geboren mag worden. Als je zo’n 
hart krijgt, dan zal je de Koning 
vinden en Hem aanbidden. Dan 
wordt het vrede in je hart. Dan is 
het echt Kerstfeest!”
Esmeralda en Kees hebben met 
open mond geluisterd. Wat 
heeft de mevrouw dat mooi 
verteld! Nu begrijpen ze het 
veel beter. De Heere Jezus moet 
geboren worden in hun hart. 
Esmeralda en Kees gaan snel 
naar huis. Ze vertellen alles aan 
hun ongeruste vader en moeder. 
Gelukkig zijn ze niet boos. Als 
het avond is, gaan Esmeralda en 
Kees naar bed, maar eerst bid-
den ze eerbiedig tot de Heere:

‘Heere Jezus, wilt U in mijn hart 
geboren worden.
Wilt U mijn Zaligmaker zijn.
Wilt U al mijn zonden vergeven.
Want dan is het echt Kerstfeest!’
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dullam wenst 

u van harte gezegende 

kerstdagen en een 

voorspoedig 2021 toe!

AA



Tekst:  Lenie Klop Voor de jeugd

Dag jongens en meisjes en alle 
lezers van deze bladzijde!

De prijswinnaars 
van de vorige keer zijn:

Lydia Verheij (6) 
uit Alblasserdam
Nadia van der Graaf (8) uit Stavenisse

Nelisa de Koning (10) uit Capelle a/d IJssel

Heb je weleens spoorzoekertje gedaan? 
Spannend hè, want je weet niet waar je heen 
gestuurd wordt en waar je uitkomt. Deze eskimo 
weet de weg naar de iglo niet uit zijn hoofd. Hij 
heeft een sleutel nodig waarmee hij de weg kan 
vinden. Weet je waar ik aan moet denken nu? We 
hebben allemaal een Sleutel nodig om de weg 
naar de hemel te vinden. Heb jij die Sleutel al 
gevonden?

Stuur de gekleurde route op vóór D.V. 16 
januari naar: Peulenlaan 93, 3371 XH 
Hardinxveld-Giessendam. 

Veel succes! Hartelijke groet, 
Puzzeljuf Klop

“Hoe moet ik toch bij mijn iglo 
komen? Wil jij mij helpen? 
Begin ergens in de bovenste rij 
en let goed op de sleutel!” 

Dit is de sleutel:
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Tekst: Maarten Brand, illustratie Thijs van Os Verhaal

Bruno trekt zijn rolgordijn 
omhoog en ziet een witte 
wereld. Eindelijk! Hij verwis-

selt zijn pyjama voor zijn broek, 
blouse en kabeltrui en rent de trap 
af. Hij zal zorgen dat hij nog voor 
het zaterdagse ontbijt een mooi 
begin van de iglo heeft. Samen met 
Freek moet dat lukken. 

Hij steekt schuin de straat over en 
kijkt bij Freek door het raam. De vader 
van Freek wijst naar hem en komt 
naar de deur. “Freek is naar oma Klop, 
hij heeft de sneeuwschep meege-
nomen. Hij gaat even wat paadjes 
voor haar maken.” “Ze woont toch bij 
de Jumbo?”, vraagt Bruno. “Ja, num-
mer 51. Je ziet Freek vast wel”, zegt de 
vader van Freek.

Bruno haalt achter zijn huis de bats en 
loopt snel door de knerpende sneeuw 
de straat uit. Er ligt zeker meer dan 
vijftien centimeter sneeuw. Prachtig! 
Na een paar minuten ziet hij Freek, 
die voor het huis van zijn oma bezig is 
een wegenstelsel aan te leggen. “Hé 
Freek, zal ik helpen?” Freek trekt zijn 
rode muts verder over zijn oren en 
lacht. “Ik wilde beginnen met een iglo 
te bouwen, maar toen dacht ik ineens 
aan mijn oma”, zegt Freek. “Super 
goed, moet dit paadje bij het zebra-
pad uitkomen?”, vraagt Bruno. “Dat is 
wel de bedoeling, ja. En dan kunnen 
we aan de overkant aansluiten bij het 
met zout-gestrooide weggetje naar de 
ingang van de Jumbo.”

Bruno begint sneeuw weg te schra-
pen. Hij maakt een soort heuveltje 
langs het pad door de sneeuw elke 
keer iets verderop van de schep te 
laten glijden. Als ze klaar zijn, begint 

het te sneeuwen. Ontelbaar veel grote 
vlokken vallen uit de sneeuwgrijze 
lucht. Bruno staat zomaar te kijken, 
laat sneeuw op zijn tong landen en 
ziet hoe Freek lachend naar het pad 
staat te wijzen. Bovenop de rode muts 
van Freek komt een witte muts te lig-
gen, een sneeuwpetje. Bruno loopt 
naar hem toe. “Wat nu?”, vraagt hij. 
“Laten we even naar binnen gaan. 
We zeggen wel tegen oma dat we 
een nieuw pad maken als het gestopt 

is met sneeuwen,” zegt Freek. “Nou, 
ik hoop dat het nog lang niet stopt,” 
zegt Bruno. Oma opent de deur, nadat 
Freek twee keer op het raam getikt 
heeft. De jongens trekken hun schoe-
nen uit en gaan aan de keukentafel 
zitten. Oma Klop houdt een pak caca-
opoeder omhoog en kijkt vragend. “Ik 
moet zo eigenlijk nog eten, maar ik 
lust het wel,” zegt Bruno met glinste-
rende ogen.

Na een paar minuten is de melk gloei-
end heet en komt het schuim wat 

omhoog in het pannetje. Oma giet 
de warme melk bij de cacao en zet 
de bekers voor Bruno en Freek neer. 
“De sneeuw bedekt alles, hè?” zegt ze. 
“Gisteren heb ik met de harde bezem 
de stoep geveegd, maar het vuil tus-
sen de tegels krijg ik niet weg. En 
kijk nu eens: schoner dan deze witte 
sneeuw het maakt, kan ik de stoep 
niet krijgen.” Bruno kijkt een beetje 
verbaasd naar het vriendelijke gezicht 
van Freek’s oma. Ze ziet er lief en oud 

uit. “Wat je ook 
probeert”, gaat 
oma verder, “zo 
mooi en rein als 
dit, krijg je het 
nooit. En het 
wonderlijkste is, 
dat het zomaar 
uit de lucht komt, 
van boven.” Haar 
ogen zijn een 
beetje vochtig 
geworden, en 
Bruno moet iets 
wegslikken. “Het 

was lekker”, zegt hij, als hij de laatste 
slok van zijn chocomel heeft geno-
men. Het sneeuwen is minder gewor-
den en ze beginnen opnieuw aan het 
pad. “Freek, was je oma een beetje 
verdrietig?”, vraagt Bruno na een tijdje. 
Freek kijkt op. “Nee joh, ik zag juist aan 
haar dat ze heel blij was.” Bruno bukt 
zich en pakt een handje verse sneeuw. 
Het is prachtig wit, er zit geen vuiltje 
op. Dan kijkt hij door het raam en ziet 
oma Klop staan. Ze knikt hem toe en 
wijst op haar hart. En dan ineens snapt 
Bruno het.

Sneeuwles
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“Mijn mooiste compliment: 

Tekst: Anne Rebel en foto’s: Mathilde van Roekel

‘Je hebt weer 
            goed gereden'”

“Anton is eigenlijk altijd positief en vriendelijk gestemd. Als we vragen wat 
hij op Kroonheim gaat doen, dan zegt hij: ‘Gezellig koffiedrinken’. Terwijl 
hij zelf uitsluitend sondevoeding mag. Heel verwarmend. Het beschaamt 
ons vaak,” vertellen de heer en mevrouw Wiersma, beiden 70, uit Uddel. 
Sinds een aantal jaar rijden ze hun plaatsgenoot Anton Verdoes (35) elke 
donderdag van en naar de dagbesteding op Kroonheim. En met plezier! 
Van deze enthousiaste vervoervrijwilligers zoekt Adullam nog meer, voor 
zowel het particuliere vervoer als voor de bussen van Adullam. 

De inzet van chauffeurs ontlast de zorg 
van de ouders. Want hoewel moeder 
Verdoes blij was dat Anton in 2002 
drie keer per week naar de dagbeste-
ding mocht, bezorgde het haar wel 
hoofdbrekens. Hoe zorgt ze dat Anton, 
oudste van negen kinderen, op tijd op 
Kroonheim komt en weer wordt opge-
haald juist als de andere kinderen ook 
van en naar school gaan? 

Intensieve zorg
Mevrouw Verdoes: “Anton heeft een 
tracheacanule en een PEG-sonde 
waardoor hij veel zorg nodig heeft. 
Eigenlijk is hij iemand om intern te zijn 
bij Adullam. Maar we willen toch pro-
beren zo lang mogelijk zelf voor hem 
te blijven zorgen.”  

“De begeleiders van Kroonheim advi-
seerden me om hulp te vragen voor 
het halen en brengen van Anton. Dat 
kostte me wel moeite. Want als moe-
der doe je het liefst alles zelf. Maar je 
moet verstandig zijn en ook aan de 
andere kinderen denken, met name 
als ze uit school komen. Nu ik zie dat 
vrijwilligers graag rijden, valt er heel 
wat van me af.”

Meneer Wiersma bevestigt dit: “Onder 
meer het rijden van Anton geeft een 
mooie invulling aan ons leven. Hij is 
zo dankbaar. Aan het einde van een 
rit zegt hij: ‘Zo, Wiersma heeft weer 
goed gereden’. Dat is toch het mooi-
ste compliment wat je kunt krijgen? 
Dan zwaait hij ons na tot we uit beeld 

zijn. We vinden het mooi en fijn om 
Anton te rijden. Bovendien rij ik heel 
graag auto.”  

Trouw
Mevrouw Verdoes: “De mensen rijden 
Anton ontzettend graag en ze stop-
pen er ook niet mee. Behalve wanneer 
ze verhuizen, zoals een echtpaar dat 
naar Ochten is verhuisd. Zij hebben 
Anton vijftien jaar gereden.”  
“Nu de jongste van school af is, kun-
nen we Anton zelf vaker halen en 
brengen. Familie Wiersma rijdt nog 
wel op donderdag. Dat wil ik zo laten, 
dan heb ik zelf even mijn handen vrij. 
En Anton heeft het altijd leuk gevon-
den, al die vrijwilligers die hem halen 
en brengen. Even alleen de aandacht, 
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de zorg voor hem, dat merkt hij. Hij 
voelt aan dat de mensen het graag 
doen en dat waardeert hij.”

“Ho ho, niet te hard”
Mevrouw Verdoes: “Opmerkelijk 
genoeg heeft Anton er nooit moeite 
mee gehad om bij vreemde mensen in 
de auto te stappen. Anton heeft vaak 
in ziekenhuizen gelegen en is twee jaar 

in een revalidatiecentrum geweest. Hij 
heeft dus altijd vreemde gezichten om 
zich heen gehad.” “Anton heeft geen 
grote woordenschat. Maar als we een 
van de vrijwilligers bellen voor een 
verjaardag, dan zegt hij: ‘Ja, want zij 
zorgen goed voor me.” 

Meneer Wiersma beaamt het. “Anton 
schikt zich makkelijk. Natuurlijk moet 

je met mensen met een beperking 
rekening houden met hun eigenhe-
den. Structuur is bijvoorbeeld erg 
belangrijk.” Mevrouw Verdoes glim-
lacht bij de herinnering: “Een keer 
gebeurde het dat een vrijwilliger zijn 
gordel vergat. Toen wees Anton hem 
erop. Ja, dat zit er goed in bij hem. En 
als ze te hard rijden, dan zegt hij: ‘Ho 
ho, niet te hard.” 

Vervoervrijwilligers

Vervoervrijwilligers echtpaar Wiersma met Anton
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Mevrouw Wiersma: “Ik plaag hem wel 
eens door te zeggen: ‘Ik ga nu voorin 
zitten, hoor.’  Waarop hij stellig ant-
woordt: ‘Nee, Anton voorin. Jij mag 
achterin en mijn tas dragen.”

Betekenis geven
Hoe de chauffeurs op het pad van 
familie Verdoes kwamen? Dat is ver-
schillend. Sommigen boden zelf hulp 

aan. Anderen werden gevraagd door 
mevrouw Verdoes. Meneer Wiersma: 
“Wij verhuisden vanuit het westen 
naar Uddel. We wilden graag iets doen 
naast ons werk voor onze medemens. 
Dat deden we al. Ik als pastoraal wer-
ker, mijn vrouw werkte in het ver-
pleeghuis Salem met dementerenden. 
De zorg heeft ons hart.”

“Toen mevrouw Verdoes ons belde 
zeiden we direct ja. Nu combineren 
we de rit ook met het ophalen van 
iemand uit Nunspeet. Hij woont in De 
Klokkenberg dat uitgaat van Siloah.”

“Ik kan het iedereen aanraden. De 
gesprekjes die je met elkaar hebt, 
soms over geestelijke zaken, ervaren 
we nogal eens als ‘gouden momenten’. 
Ze voelen aan dat een nieuw hart het 
enige nodige is in het leven.”

Geduld
“Je moet als vervoervrijwilliger geduld 
hebben. Wanneer ze soms ’s middags 
in Kroonheim nog niet klaar zijn, dan 
moeten we wel eens even wachten. 
Maar als je hart hebt voor ook deze 
medemens, dan heb je daar vanzelf 
geen probleem mee.”

Binnenkort gaat het echtpaar Wiersma 
ook rijden voor de logeergroep van 
Kroonheim. “Dan krijgen we het nog 
wel iets drukker, maar goed, we zijn 
gepensioneerd en hebben de tijd. 
Ja, we maken best veel kilometers, 
want onze kinderen en kleinkinderen 
wonen verspreid door het hele land. 
Die willen we graag bijhouden. Nee, 
we hoeven ons niet te vervelen.” 

G“Gesprekjes ervaren 

we nogal eens als 

‘gouden momenten’”

echtpaar Wiersma 

Vervoervrijwilligers

Ook 
vervoer-
vrijwilliger 
worden?

Kom vrijblijvend 
kennismaken! Kijk op 
adullamzorg.nl/
vervoervrijwilliger voor 
meer informatie, of bel 
naar 088 238 55 26.
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Steun
   Adullam

Na een flinke periode van thuiswerken in het 
voorjaar konden we vanaf de zomer weer enkele 
dagen naar kantoor. Sinds de nieuwe maatregelen is 
het weer volledig thuiswerken. Het was zo gewoon 
om naar kantoor te gaan. Maar ik mis ook de dag in 
de week dat ik op Veldheim werkte; de contacten 
met de deelnemers en gevoel te krijgen en te 
houden met hetgeen op de zorgvloer gebeurd. 

Een voorval kwam me zo in mijn gedachten. Op een 
dag wilde een deelnemer even zijn werk laten zien. 
Nadat we naar het inpakwerk gekeken hadden, kreeg 
ik opeens zijn ring in m’n handen geduwd. Ik moest 
lezen wat er in de ring gegraveerd stond: ‘Oma’. En een 
datum uit 2004. “Ik mis ze nog steeds.” Al kloppend op 
zijn borst: “Ze verzorgde me als mama niet kon.” Hij 
vroeg: “Hoe oud zou ze nu zijn?” Het greep me even 
aan: na 16 jaar nog steeds zo’n gemis en er zomaar 
midden op de dag het gesprek over aangaan. Zo puur 
en spontaan. We noemen ze ‘mensen met een verstan-
delijke beperking’, maar wat een lessen krijg je van hen. 
Ook dit mis ik nu. 
Ik ben me ervan bewust dat het thuiswerken noodza-
kelijk is en dat dit gemis in schril contrast staat met de 
zieke cliënten, collega’s en vrijwilligers, met het extra 
werk op de locaties, maar ook bij de vele actievrijwil-
ligers. Allerlei nieuwe initiatieven worden ontplooid. 
Mooi om deze inzet te zien. Om echt dankbaar voor te 
zijn. Het is mijn wens, als we over enkele weken mogen 
gedenken dat de Heere Jezus op de aarde is gekomen 
als Zaligmaker, dat we Hem mogen missen. Dat we 

zonder Hem niet verder kun-
nen en willen. Dan zal het een 
gezaligd Kerstfeest worden. 

Jan van Velthuizen
communicatie en 
fondsenwerving

Gemis

Bestelactie in Werkendam

Steeds meer comités pakken een alternatieve verkoop-
actie op omdat de verkoopmarkten niet gehouden 
kunnen worden. Hierbij kunt u artikelen bestellen van-
uit huis. Deze artikelen worden dan thuisgebracht of 
kunt u afhalen. Zo ook comité Werkendam:
“We zijn begonnen met het opstellen van een flinke 
bestellijst met courante artikelen. Belangrijk is om een 
nette verkoopprijs te behouden, zodat er voldoende 
geld overblijft voor Adullam. Samen met een opge-
steld sponsorboekje hebben we de bestellijst op 600 
geselecteerde adressen bezorgd. We ontvingen veel 
bestellingen en medewerking van sponsoren. Ook 
werden verschillende artikelen geschonken. Op de 
verkoopmarkt houden we altijd een veiling. Daarom 
kozen we ervoor om twee artikelen tegen ‘veilingprij-
zen’ op de lijst te plaatsen. Een vlees- en visschotel en 
een taart. Mooi om te zien dat deze ook veel besteld 
werden. Omdat het nieuw was, kostte het meer voor-
bereidingstijd, maar met het resultaat van €14.000 zijn 
we zeer dankbaar en tevreden.”
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Steun Adullam

Op Muiderheim zijn we de fami-
lie van Gerrit de Bruin dankbaar 
voor de geschonken elektrische 
tandem. De bewoners vinden 
het heerlijk om te fietsen en 
hebben uiteraard al wat rond-
jes gefietst. Hartelijk dank! Op 
de foto Rudy Noordstra, Jan 
Strijkert en Kees de Bruin. 

We ontvingen een mooi berichtje: “Hierbij stuur 
ik een foto van drie ijverige jongens. Tim ter 
Keurst en Bram en Arend ter Harmsel uit Rijssen. 
Ze hebben in de herfstvakantie statiegeldflessen 
opgehaald in Rijssen voor Adullam. Ze hebben 
hiermee het mooie bedrag van 65 euro opge-
haald. Ze waren er maar wat druk mee. Telkens 
als de kar vol was naar de winkel om de flessen in 
te leveren. Een oom van Tim woont bij Adullam 
en de moeder van Bram en Arend heeft gewerkt 
bij Adullam. Dat was een extra stimulans.” 
Hartelijk dank voor jullie inzet!

Heerlijk fietsen 
op de tandem

Drie ijverige jongens

Actieve Aline
Van de nood een deugd maken, 
dat heeft Aline gedaan. Omdat ze 
vanwege de sluiting van de dagbe-
steding niet meer naar 
Maasheim kon heeft 
ze een eigen ‘winkel-
aan-de-weg’ gestart. 
Aline maakt daar elke 
dag kaarten en boe-
kenleggers voor. En ze 
onderhoud contact met 
klanten. Zo heeft ze toch 
elke dag haar bezighe-
den gehad. Vader ver-
telt: “Het is een echte 
zakenvrouw, hoor! Door 
de verkoop van eigen-
gemaakte jam, prui-
men, aardbeien, kersen, 
aardappelen en uien is 
de opbrengst opgelo-
pen tot ruim € 475,-. Ze 

mag inmiddels weer naar Maasheim, 
maar de winkel moet nog steeds 
elke dag aan de weg gezet worden.”

Adullam Contact   |   49



50

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

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

wo 30 dec Ophalen bestelling do 31 
dec van 10.00 tot 13.00 bij de 
verkoopwagen bij slijterij van de 
Beek. U kunt hier op do 31 dec. 
van 10.00 tot 16.00 uur ook terecht 
zonder bestelling.

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

n.v.t. U kunt zonder bestelling terecht 
bij de verkoopwagen die bij de 
Jumbo staat: di 29 dec van 10.00 
tot 15.30, wo 30 dec van 10.00 tot 
16.30, do 31 dec van 9.00 tot 17.00

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

wo 30 dec 
12.00 uur

Afhalen op do 31 dec van 13.00 
tot 14.30 uur in de Pniëlkerk

Garderen e.o. 
Kootwijkerbroek,
Voorthuizen, 
Uddel, Ermelo, 
Putten

Garderen Bij voorkeur via mail: 
adullamgarderen@hotmail.com of 
anders via Lydia van Moorselaar T 
0341 36 01 23

wo 30 dec 
12.00 uur

Bestellingen zullen bezorgd 
worden op do 31 dec. Houd 
ook de comitépagina op de 
Adullamsite in de gaten.

Hardinxveld-
Giessendam, 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

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

ma 30 dec 
tot 12.00 uur

Hardinxveld wo 30 dec na 12 uur

In Sliedrecht wo 30 dec van  
10.00 tot 12.00 uur

Hendrik-Ido-
Ambacht

Hendrik-Ido-
Ambacht

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

do 24 dec 
17.00 uur

wo 30 dec (tijd in overleg) 

Werkendam en 
omstreken

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

wo 30 dec 
12.00 uur

U krijgt hierover bericht van 
het comité.

Woudenberg
Scherpenzeel

Woudenberg Christine van Vlastuin, T 
0610125794
adullamwoudenberg@hotmail.com
Oliebollen, appelbeignets, 
berlinerbollen van Bakker 
Achterberg en Jan Banket 
Veenendaal. Ook hebben we 
Stroopwafels van Markus!

ma 28 dec 
18.00 uur

do 31 dec bezorging in 
Woudenberg, Scherpenzeel en 
omstreken. Ook afhalen tussen 
10.30 en 12.00 uur aan de 
Stationsweg 458 te Scherpenzeel

Als u uw bestelling per mail doorgeeft, vul dan als onderwerp ‘oliebol’ in en vermeld altijd uw 
adres, telefoonnummer en waar u uw bestelling wilt afhalen. Kunt u uw bestelling niet ophalen, 

informeer naar de mogelijkheden om de bestelling te laten bezorgen.

Diverse comités bieden oliebollen, appelbeignets 
of andere producten aan. Hieronder ziet u waar u 

terecht kunt voor uw eindejaarsbestelling:

Oliebollenactie 2020



VIC Workhome

Gerealiseerd project

Met behulp van giften van particulieren 
is dit jaar gestart met een zogenoemde 
VIC Workhome op Kroonheim. In de 
zeer intensieve begeleidingsgroep (very 
intensive care, VIC) zijn extra middelen 
nodig voor trainingen, intervisie en 
behandeling.

In de loop der jaren is gebleken dat een aantal 
cliënten met een verstandelijke beperking en 
een grote kwetsbaarheid of zeer hoge omge-
vings-gevoeligheid onvoldoende baat heeft bij 
intensieve begeleiding en behandeling. Deze 
cliënten hebben wel baat bij passende onder-
steuning en behandeling in de zeer intensieve 
begeleidingsgroep (VIC-Workhome). 

Dit heeft er toe geleid dat Adullam een aantal 
groepen aanduid als een VIC-Workhome met 
aanvullende behandeling zodat er passende 
zorg en ondersteuning geboden wordt. Binnen 
deze groepen werken we met aanvullende 
specifieke methoden, extra behandeling en 
worden medewerkers extra ondersteund qua 
training en tijd voor intervisie.

De benodigde meerkosten worden niet vol-
ledig door de zorgkantoren vergoed, we zijn 
daarom blij en dankbaar met de steun van vele 
particulieren die deze, hardnodige zorg, tóch 
mogelijk maakt. 

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

In het derde kwartaal is de volgende gift uit een nalatenschap ontvangen: L.O. € 17.758,38

Giftenverantwoording eerste kwartaal 2020

JAARDOEL

€ 150.000
1E T/M 3E KWARTAAL 2020 

€ 94.049
1E T/M 3E KWARTAAL 2019 

€ 138.843

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

1E T/M 3E KWARTAAL 2019

€ 1.035.592

JAARDOEL 2020

€ 1.278.200
1E T/M 3E KWARTAAL 2020 

€ 988.962

JAARDOEL

€ 342.900
1E T/M 3E KWARTAAL 2020 

€ 372.427
1E T/M 3E KWARTAAL 2019 

€ 210.195

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten: € 23.600

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

Steun Adullam

1E T/M 3E KWARTAAL 2020 

€ 286.554
1E T/M 3E KWARTAAL 2019 

€ 234.156

JAARDOEL

€ 57.900
1E T/M 3E KWARTAAL 2020 

€ 34.809
1E T/M 3E KWARTAAL 2019 

€ 52.140

JAARDOEL

€ 96.600
1E T/M 3E KWARTAAL 2020 

€ 67.705
1E T/M 3E KWARTAAL 2019 

€ 61.898

JAARDOEL

€ 607.200
1E T/M 3E KWARTAAL 2020 

€ 109.818
1E T/M 3E KWARTAAL 2019 

€ 338.360
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In memoriam

John Hartman
Op dinsdag 10 november jongstleden overleed 

John Hartman in de leeftijd 45 jaar.

John woonde vanaf 2018 op woongroep de Polle. 
Hij bezocht activiteitengroep de Pauwe. Na een 

korte periode van zorgen rondom de gezondheid, 
heeft hij het tijdelijke met het eeuwige moeten 

verwisselen.
We herinneren John als een innemende, rustige 

en ingetogen bewoner en deelnemer, die genoot 
van de gezelligheid om hem heen. 

Met John zongen we vaak Psalm 25:2 

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
IJvrig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer',

'k Blijf U al den dag verwachten.

David belijdt in psalm 25 zijn vertrouwen op God 
en bidt om vertroosting die dat vertrouwen geeft. 
God wil zich bekend maken door Woord en Geest. 
Hoe onbegrijpelijk de weg soms lijkt, Gij zijt mijn 
heil, o Heer. ’k Blijf U al den dag verwachten. Laat 
dat, met David, ons enige vertrouwen zijn. Dan 

komen we nooit beschaamd uit. 

De rouwdienst en begrafenis hebben 
plaatsgevonden op 16 november. 

Het verlies van John geeft groot verdriet bij zijn 
familie, de medewerkers en medebewoners en 
deelnemers Muiderheim. De Heere schenkt een 

ieder Zijn troostvolle nabijheid en Hij heilige deze 
roepstem aan ons hart.

Mw. L.J. Koekoek, manager instelling 
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld

 

 
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  
 

 



Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

14 Erik Krijgsman als begeleider i.o. 
15 Corine Dijkgraaf als begeleider 
16 Rianne van Dam als begeleider 
17 Marije Leusink als begeleider 
18 Lydia van den Hardenberg –  

van Zwieten als begeleider 
19 Lisanne van Renselaar als 

begeleider
20 Lianne van Wijnne – van der Lede 

als begeleider 
21 Wilmar Kok als begeleider i.o. 
22 Mark-Jan Lagemaat als begeleider 
 
Maasheim
23 Erik de Lange als begeleider

Molenheim
24 Noah Bakker als begeleider i.o 

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

2320

10

13

129

15 16

11

2117 22

7 8

18 19

1 3 62 4 5

Muiderheim
1 Jansje van Dijk-Kolk als begeleider
2 Grietje Brand-Kok als zorgassistent 
3 Annet Mussche als begeleider i.o.  
4 Lyan van der Horst-Andeweg als 

begeleider 
5 Inge Eikelboom als begeleider 
6 Henrike Loedeman als begeleider 

Kroonheim
7 Joan Verhoek als begeleider i.o. 
8 Stephanie van den Brink als 

zorgassistent 
9 Leonard Dekker als begeleider i.o. 
10 Michelle Verbeek als begeleider i.o.
11 Tanja Kroesbergen als begeleider i.o. 
12 Rineke Thomassen als begeleider 
13 Lydia van den Herik als begeleider 

Polderheim
25 Marienke de Wolf als begeleider

Wilgenheim
26 Anne Lize de Bruin-van der 

Meulen als zorgassistent i.o.

Veldheim
27 Jories Pater als begeleider i.o.  
28 Linda Bos als huishoudelijk 

medewerker

De Klimboom (Rehobothschool)
29 Annerieke Bakker als  

begeleider i.o.  
30 Huib van Doleweerd als 

begeleider i.o. 
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Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

23 april 2020: 
Gijsbertine van Putten 
(Kroonheim) en Dirkjan 
Verdoes

 Wij zijn 
getrouwd!

12,5
Weer thuis
Voor Riekelt (Kroonheim) waren de zie-
kenhuisopname en operatie erg ingrij-
pend, alles was zo anders! Wat is het dan 
fijn dat Gerdien en andere begeleiders 
hem het vertrouwen in het dagelijkse 
leven weer kunnen teruggeven nu hij 
weer thuis is op de Edelhof!

12,5 jaar werkzaam 
bij Adullam

Stralende 
Pieterelle 
Een aantal jaren kwam 
Pieterelle veel logeren in de 
Zeekade (Maasheim), waar 
zij genieten kon van zowel 
binnen- als buitenactivitei-
ten. Deze foto laat zien dat 
fietsen op de duo-fiets ook 
favoriet is! Nu zij is gaan 
wonen bij De Schutse, wordt 
zij gemist op Maasheim! 

Annelies van Putten - 
van de Schootbrugge, 
begeleider Kroonheim

Johanneke Bloemert – Koppelman, 
begeleider Horstheim

Henrieke van de Velde – 
Schuiteman, begeleider Maasheim

Laat maar waaien

Nadat Gert de was van Lindenheim 
heeft opgehangen wappert dat 
lekker droog in de zon.
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12,5
Even buurten

Bedankt

Werk in uitvoering

De kinderen van 
De Klimboom 
bedanken de 
lieve oma die 
vlaggetjes 
voor hen heeft 
gehaakt!

De Wilgenheimers 
werken voor allerlei 
bedrijven. Deze man-
nen werken bij AENC 
waar zij computers, 
laptops, beamers, etc. 
demonteren. 

Marien werkt 
bij Tupperware. 
Met de pet op 
van het bedrijf 
laadt hij dozen 
in de bus.

Dierenliefhebbers

Irma (Veldheim) gaat wekelijks 
een dag werken bij Achterberg 
Dierbenodigdheden. Hier werkt 
zij zowel in de winkel als in de 
dierverzorging.

Maasheim
Van de Havenkade 
maakten ze, na 
een lange tijd van 
binnen zitten, een 
heerlijke boottocht! 
Ook Corrie (links) en 
Willie varen genie-
tend mee. 

Op De Boei was het gezellig druk, want voor 
dierendag kwamen de knuffels mee. Wat 
werd er goed voor de knuffels gezorgd!

Adullam Contact   |   57



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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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. 



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)  
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

Op 24 september jl. is de gedenksteen van Streekheim onthuld door 
bewoners Jacob Post en Elke Nijsink. Dit deden ze samen met mevrouw K.M. 
de Jong – van Gammeren, de vrouw van oud-Raad van Toezicht lid wijlen 

ds. Tj. De Jong. De onthulling 
werd met bewoners en een 
aantal genodigden gevierd. 
De bouw loopt ondanks 
de coronacrises zoals 
gepland. Zowel bewoners 
als medewerkers zien er naar 
uit het woongebouw in het 
voorjaar van 2021 in gebruik te 
mogen nemen.

Bekijk de video van de steenlegging op adullamzorg.nl/steenleggingstreekheim. 

Omdat vanwege het coronavirus de 
Kroonhoeve in Uddel dicht zat, werden er 
ook geen eieren meer verkocht. Gelukkig 
heeft het echtpaar Coby en Jaap, de 
verhuurders van Kroonhoeve, de verkoop 
van de eieren op zich genomen en maar 
liefst meer dan 8000 eieren verkocht. En de 
opbrengst? Die is 100% voor Adullam!

Steenlegging Streekheim

Eieren te koop!
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Nieuwsgierig? Kijk op terdege.nl/adullam of bel 055-5390498

Me time, 
Terdege time!

Nu slechts
€ 8,95 

per maand!

Geniet van het mooiste familiemagazine

en krijg onze sfeervolle Terdege agenda cadeau.

Of ga voor een langer abonnement en 

ontvang een hippe rugtas.
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