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Lukas 2:7
En zij baarde (…)” Maria is in de nood en pijn van het baren 
geweest. Waarom? De Heere had tot Eva gezegd: “Met 
smart zult gij kinderen baren!” Weet u wat ik in de stal van 
Bethlehem, in de barensnood en barenspijn van Maria zie? 
De vloek der zonde! 
Het kerstgebeuren is geen romantisch verhaal. Als er een 
Kerstzegen mag vallen, zal dat zijn in een eerlijke weg; in 
de weg dat wij onze vloek erkennen. 
Dat is de enige weg waarin dat Kind 
ons boven alles dierbaar wordt. Hij 
verlost van de vloek der wet en is een 
vloek geworden. Zalig zijn zij, die door 
genade weten dat zij overtreden heb-
ben en die zich met hun vloek tot Hem 
leren wenden! Hij is geboren, Die een 
vervloekte wilde zijn. Ere zij God in de 
hoogste hemelen! Want geen vloek, 
maar vrede op aarde, in Hem! 

En zij wond Hem in doeken …
Voordat Hij op de aarde kwam, was 
Hij ook bekleed. Niet met doeken, 
maar met hemelse heerlijkheid! In het 
paradijs verbergt Adam zich achter 
de struiken voor God. “Ik ben naakt, 
daarom verborg ik mij!” Daarom heb-
ben wij kleding, bedekking nodig.
Maar een kind heeft toch geen doeken 
nodig? Een kind schaamt zich toch
niet? En dan zeker dit Kind, dat geen zonde heeft gehad of 
gedaan. Maar toch in doeken en toch gekleed. Om ons in 
alles gelijk te worden, tot in de doeken toe, uitgenomen 
de zonde. Straks zullen de klederen Hem worden uitge-
daan. Dan zal Hij zonder enig kleed, naakt hangen aan het 
hout van Golgotha. Wij zijn allen naakt voor God en onze 
bladerschorten schieten hopeloos te kort. Als de Heere 
straks ten gerichte treedt, wie zal dan voor Hem kunnen 
bestaan? Al het uwe is te klein om u daarmee voor Hem 
te bedekken! Uw werken, uw schamele plichten, uw 
ervaringen en wat anderen van u zeggen en denken; dat 
kan u niet bedekken voor God! 
Hij is in doeken gewonden en Hij wordt straks van doeken 
ontwonden en ontkleed, om de Zijnen te bekleden met 

Zijn gerechtigheid. Hij bekleedt naakte zondaren zodat 
zij gaan zeggen: “Hij heeft mij bekleedt met de klederen 
des heils! De mantel der gerechtigheid heeft Hij mij 
omgedaan!” Kerstfeest: Moede kom ik, arm en naakt, tot 
dat Kind dat zalig maakt. Straks zal er een schare zijn die 
niemand tellen kan, gekleed in lange witte klederen. Zij 
hebben hun klederen witgemaakt in het bloed des Lams! 

En zij wond Hem in doeken …
Maria heeft Hem ingebakerd naar 
de gewoonte van die tijd. Zo is Hij 
begonnen om de zaligheid te berei-
den, schuld te verzoenen en eeuwige 
vreugde te verwerven. Dat winden in 
doeken was een bijzondere daad, in het 
licht van Gods Woord. In Israël werden 
de kinderen, die uit hoererij geboren 
waren, niet in doeken gewonden. De 
Heere spreekt in Ezechiël 16: “Gij waart 
geworpen op het vlakke des velds” en 
“gij waart niet in windelen, in doeken 
gewonden!” Als Maria dit Kind in 
doeken windt, betuigt zij daarmee: Hij 
is een wettig kind! Dit Kind is een van 
God gegeven Kind; niet door een man, 
maar door Gods Geest verwekt!

Ziet u die doeken? O, dan prediken 
ook ons deze doeken: Hij die geboren 

is, is de Zoon des Vaders. Hij is de door God beloofde 
Middelaar. Niet door de wil van de man, maar uit God 
geboren! God, geopenbaard in het vlees! Hem zo te 
ontvangen. Al uw onmogelijkheden zijn alleen maar te 
meer drangredenen om tot Hem uit te gaan! Als ons 
geweten ons aanklaagt en satan en Wet ons beschul-
digen, dat wij tegen alle geboden Gods gezondigd en 
geen van die gehouden hebben: Deze is een wettige 
Middelaar. Een wettig kind. Een van God gegeven Kind! 
Zouden deze doeken u niet bewegen om Hem lief te 
hebben? Het geloof is een lege hand die alles ontvangt 
in Hem! De Kerk mag weten: Zijn Zoon, in doeken 
gewonden. Een wettige Zoon. Opdat ik, verloren zoon, 
voor eeuwig de Zijne mag zijn.

Overdenking

“En zij 

baarde haar 

eerstgeboren 

zoon en wond 

Hem in doeken” 

Lukas 2:7a

ds. N. den Ouden
Nieuw-Lekkerland 
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De 10 Domeinen, een wooninstelling op het terrein 
van Kroonheim, ligt verstopt tussen bomen en lappen 
weilanden. Normaal zal het er heerlijk rustig zijn, maar 
op 18 oktober jl. was het een drukte van belang door de 
jaarlijkse Kroonheim-dag. Terwijl Arieke vertelt over haar 
stage binnen Adullam, wemelt het van de mensen op het 
terrein. Binnen is geen bewoner te bekennen. “De mensen 
wonen hier op zichzelf. Ze zijn tussen de 20 en 46 jaar en 
hebben naast een licht verstandelijke beperking ook een 
psychiatrische aandoening. Ze zijn echt heel zelfstandig 
en het is zo mooi om te zien hoe ze in kleine stapjes 
dingen leren. Boodschappen doen bijvoorbeeld.” Arieke 
vertelt het haast met trots. “Dit is het!”, was dan ook haar 

Ze had nooit gedacht aan 

‘werken in de 

gehandicaptenzorg’, maar liep 

vervolgens twee keer stage bij 

Adullam. Inmiddels is Arieke 

Mouw (21) uit Speuld al een 

halfjaar in dienst als 

medewerker woonbegeleiding 

op De 10 Domeinen. “Al tijdens 

een paar dagen meelopen heb 

ik mijn hart verpand aan de 

gehandicaptenzorg. Ik raad 

iedere stagiair aan om gewoon 

eens te gaan kijken wat er 

allemaal te doen is. Adullam 

biedt zoveel mogelijkheden!”

Tekst: Beptekst

Fotografie: Beppie Pellegrom e.a.

     “Op De 10  Domeinen moet je als 
  stagiair stevig in  je schoenen staan!”

“Een stabiel 

team is gelijk 

aan een goede 

leeromgeving”

Albert en Arieke voor 
De 10 Domeinen
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eerste gedachte toen ze voor het eerst 
kennismaakte met De 10 Domeinen. 

Wennen
Momenteel volgt Arieke de deeltijd 
opleiding SPH op het Windesheim te 
Zwolle. Ze zit in het vierde jaar. Toen ze 
in het derde jaar stage liep bij De 10 
Domeinen bestond deze net twee jaar. 
Eén van de voorwaarden van school 
was dat de instelling minimaal twee jaar 
moest bestaan. Zo kwam Arieke als eerste 
stagiaire terecht op De 10 Domeinen. 

“Alles was nieuw. Hoe reageren bewoners, 
kan ik het aan? Het was even wennen 
natuurlijk.” Maar Arieke haalde haar stage 
in één keer. “Op 31 mei liep mijn stage af 
en per 1 juni had ik een vast contract als 
medewerker woonbegeleiding. Ik wilde 
heel graag blijven! Daarom doe ik nu het 
laatste jaar deeltijd. Dat bevalt prima.”

Makkelijke prater
Op dit moment loopt Gerben Roelofs 
stage op De 10 Domeinen. Als vierdejaars 
student Medewerker Maatschappelijke 
Zorg heeft hij gekozen voor het uit-
stroomprofiel gehandicaptenzorg. Zijn 
laatste stage mocht best pittig zijn. “De 
uitdaging ligt hier vooral in het begelei-
den en de communicatie met bewoners. 
Iedere bewoner is toch weer anders. De 
één wil zakelijk benaderd worden en 
de ander als een broer. Dat maakt het 
contact afwisselend.” Zowel Arieke als 
Gerben is het eens over de vaardigheden 
die je moet hebben als stagiair op De 10 
Domeinen: “je staat stevig in je schoenen, 
bent niet te afwachtend en je bent een 
makkelijke prater”. “Het is gewoon een 
gave plek om te werken. Je werkt met 
een groep en tegelijkertijd is het toch 

heel persoonsgericht”, vertelt Gerben vol 
enthousiasme. Natuurlijk was het voor 
hem ook wennen. Zoals in de eerste 
week: “Ik mocht voor het eerst met een 
bewoner naar de supermarkt voor een 
pak sap. Het tweede pak was gratis. Ik heb 
heel voorzichtig geopperd dat de bewo-
ner nog een pak gratis mocht pakken. 
Dat gebeurde niet, want dat stond niet 
op het lijstje. Nu weet ik dat ik er op door 

     “Op De 10  Domeinen moet je als 
  stagiair stevig in  je schoenen staan!”

Stagiairs bij Adullam

Gerben: “Het is gewoon een gave plek om 
te werken” 

Terwijl in regio Midden steeds meer 
stagiaires zich aanmelden, loopt het 
aantal stagiaires in regio Zuidwest terug. 
Op dit moment zijn er nog de volgende 
stageplaatsen: Sociaal Pedagogisch 
Hulpverlener (niveau 5), Sociaal Agogisch 
Werker, uitstroom Maatschappelijke Zorg 
(niveau 3 en 4), Helpende Zorg en Welzijn 

(niveau 2), Hbo-Verpleegkunde (niveau 
5), Mbo-verpleegkunde (niveau 4) en 
Verzorgende (niveau 3). Voor alle stage-
plaatsen geldt dat de competenties die 
vanuit school gesteld worden, leidend 
zijn. Nieuwsgierig geworden? Neem dan 
contact op met Aline van de Maat via 
avandemaat@adullamzorg.nl.

Deze stageplaatsen zijn nog vrij!
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had kunnen gaan, maar toen was ik nog zo 
onbekend met die bewoner.” 

Stagetips
Arieke: “Het is vooral belangrijk dat je zelf 
aangeeft wat je wilt. Binnen Adullam is 
zoveel mogelijk! Geef gewoon aan wat 
je wilt leren en durf initiatief te tonen.” 
Deze tips gaf zij ook in een gastles op het 
Hoornbeeck in Apeldoorn, waar ze Adullam 
als stage-organisatie presenteerde aan 
studenten. “Studenten willen vooral weten 
welke stages ze kunnen lopen, wat het 
verschil is tussen wonen en activiteiten, 
maar ook wat voor mensen er werken. Ik 
wil ze vooral de brede keuze laten zien. 
Voor mij en voor Adullam is het ook heel 
belangrijk dat je een gezamenlijke identiteit 
deelt. Denk bijvoorbeeld aan werken in het 
weekend. Natuurlijk zijn er altijd dingen 
waar je tegenaan loopt. Je moet zelf goed je 
grenzen bewaken want na een halfjaar zag 
het team mij al als een volwaardig mede-
werker.” Gerben vult aan: “Maar het is dan 
ook een heel open team. Als stagiair hoor je 
er gelijk bij!” 

Begeleiding
Arieke werd begeleid door Albert van Elp. 
Als senior woonbegeleider heeft hij de hele 
opbouw van De 10 Domeinen meegemaakt. 
Toen hij Arieke ging begeleiden als eerste 
stagiaire was dat voor hem eveneens 
spannend. “Ik vind het vooral heel leuk om 
mensen te begeleiden; je kunt iemand 
ondersteunen die nog in zijn leerproces zit. 

Tegelijkertijd zorgt een frisse blik ervoor dat je kritischer 
naar zaken in de organisatie kijkt.” Eline de Jager, stage-
begeleider van Gerben, vult hem aan: “Ik vind ook dat wij 
als begeleiders kritisch moeten kijken naar het leerproces 
van de stagiair. Feedback geven en verbeterpunten 
aandragen, hoort er volgens mij altijd bij.” Beiden hebben 
de Calibris cursus stagebegeleiding gevolgd en zijn het 
erover eens dat dit zinvol was. “Je leert zelf ook steeds 
weer van anderen en hun ervaringen kun je zelf ook 
weer gebruiken in je begeleiding.” Hoe je het ook went of 
keert: als stagebegeleider moet je geïnteresseerd zijn in 
de stagiair, moet je de voortgang kunnen bewaken en als 
uitvalbasis dienen op het moment dat het even niet zo 
goed meer loopt. Een verantwoordelijk functie, maar een 
goed en stabiel team staat gelijk aan een goede leerom-
geving. Als je gezamenlijk de stagiair ruimte geeft om te 
leren, dan komt het helemaal goed!”

Werkbegeleider Eline: 
“(…) kritisch kijken 
naar het leerproces 

van de stagiair.” 

 “Onze 

studenten 

ervaren het 

als waardevol 

om zo in een 

vertrouwde sfeer 

te kunnen leren 

en werken” 

Diny Stam, stagecoördinator van het 
Hoornbeeck College te Kampen, draagt Adullam 
als stage-organisatie een warm hart toe. “Ik 
verwijs studenten graag naar Adullam. Je wordt 
professioneel begeleid en ik vind ook dat er 
mooi wordt omgegaan met de identiteit. Onze 
studenten ervaren het vaak als waardevol om 
zo in een vertrouwde sfeer te kunnen leren 

en werken. Voor begeleiding wordt veel tijd 
genomen en er is goed contact tussen ons en de 
stagebegeleiders. Wij zeggen meestal: “Verbreedt 
je blik, kijk eens wat verder”, maar Adullam prijs 
ik altijd aan. Ik hoop dat we in de toekomst onze 
samenwerking kunnen vasthouden, want op 
deze identiteitsgebonden organisatie mogen we 
zuinig zijn!” 

“Ik draag Adullam een warm hart toe!”

Stagiairs bij Adullam
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Ongeveer 70 auto’s op voorraad

Klompersteeg 19
3905 NA Veenendaal

Tel: 0318-515400
www.garagegeurtsen.nl

E-mail: geurtsen@garagegeurtsen.nl

reparatie en onderhoud

schade-afwikkeling

APK-station

G e e f t  G o e d e  G a r a n t i e

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
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A. Prins

Adullam-
ActueelOntwikkelingen en 

roepstemmen
De plannen van kabinet Rutte-II hebben 
behoorlijke consequenties voor de zorg 
binnen Adullam. Een groot deel van de 
financiering van de zorg gaat richting 
de gemeente (Wmo). Dit betekent op 
termijn een behoorlijke verandering 
voor de dagbestedingscentra, de 
logeerhuizen en de woonvoorzieningen 
binnen Adullam. Veranderingen 
met betrekking tot de wijze van de 
financiering, maar ook de hoogte van de 
financiering van de zorg. De komende 
tijd zal binnen Adullam bezinning 
plaatsvinden over wat de gevolgen 
van deze verandering betekenen voor 
de zorgverlening, de huisvesting, de 
zorgexploitatie en de keuzevrijheid 
binnen de zorg.

Huisvesting
Veller
De Raad van Toezicht heeft het definitieve 
ontwerp voor de nieuwe locatie in plan 
Veller te Barneveld goedgekeurd. De loca-
tie Veller is een nieuwbouwproject voor in 
totaal 47 zorgplaatsen. De bewoners van 
Maanderheim, Borchheim en Veluweheim 
hopen deze voorziening te gaan bewo-
nen. Burgland Bouw B.V., onderdeel van 
Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V., gaat 
de bouw uitvoeren. De voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw zijn inmid-
dels begonnen. De verwachte oplevering 
is D.V. 1 september 2013.

Zuiderheim
De plannen voor de nieuwbouw van de 
voorziening Zuiderheim te Puttershoek 
zijn gewijzigd ten opzichte van het oor-
spronkelijke plan. Door de bezuinigingen 
van de overheid heeft het zorgkantoor 
Adullam geen 40 maar 16 zorgplaatsen 
gehonoreerd. Adullam betreurt dit ten 
zeerste, gezien de grote wachtlijst en de 

nood van de zorgvragers die graag een 
plaats bij Adullam willen ontvangen. Om 
toch een stuk nood te mogen lenigen, 
wil Adullam, naast deze 16 zorgplaatsen, 
extra plaatsen realiseren op basis van 
PGB. In eerste instantie realiseert Adullam 
acht zorgplaatsen extra, wat mogelijk in 
de toekomst is uit te breiden naar 16. De 
financiering vanuit PGB is lager dan op 
basis van een zorgtoelating. De extra kos-
ten hiervan willen we betalen met geld 
wat vanuit de achterban bijeen wordt 
gebracht (Stichting Steun Adullam). 

Muiderheim
Het definitieve ontwerp voor de nieuw-
bouw van Muiderheim te Genemuiden 
voor 30 zorgplaatsen, is ook vastgesteld. 
Ook hier moet de combinatie worden 
gemaakt van toelatingsplaatsen op basis 
van AWBZ en ‘PGB-plaatsen’, waar een 
bijdrage van de Stichting Steun Adullam 
voor nodig is. 
Het nieuwe woongebouw zal bestaan 
uit subgroepen van vier of vijf bewoners, 
die gezamenlijk gebruik maken van een 
huiskamer. De dagbesteding zal in een 
apart gebouw worden geboden. Naar 
verwachting wordt D.V. eind 2014 het 
pand in gebruik genomen.

Dependance activiteitenboerderij Veldheim
Een nieuwe loot aan de dagactiviteiten 
van Veldheim is de boerderij-depen-
dance. De dependance is gelegen in 
de directe nabijheid van Veldheim, in 
het buitengebied ten zuidwesten van 
Ede. De locatie is zeer geschikt voor de 
deelnemers van het DAC. De boerderij 
is een prikkelarme, stille, rustgevende 
werkomgeving met typisch agrarisch 
getinte werkzaamheden en voldoende 
ruim verspreide zitjes. Daarnaast is er de 
stimulerende interactie met dieren. 

Einde jaar
We staan met elkaar aan het einde 
van een jaar waarin zeven personen 
die zorg kregen binnen Adullam zijn 
overleden. Wij mogen nog zijn in het 
heden der genade. Waar hebben al 
deze roepstemmen ons gebracht? 
Dat we het Kind dat in Bethlehem 
geboren werd, God zijnde, maar de 
mensen in alles gelijk wilde worden, 
uitgenomen de zonden, toch te voet 
zouden leren vallen. Dat de Heere de 
nagelaten betrekkingen, bewoners, 
deelnemers en medewerkers van de 
betreffende voorzieningen zou willen 
ondersteunen in rouw en smart.

“Dat we het Kind dat in 

Bethlehem geboren werd, God 

zijnde, maar de mensen in alles 

gelijk wilde worden, uitgenomen 

de zonden, toch te voet zouden 

leren vallen.”
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Betrokken en 
  verantwoordelijk

www.jdb-advocaten.nl  |  Telefoon: (030) 760 10 00

WILT U ONS MEEHELPEN 
DE WAARHEID TERUG TE 
BRENGEN IN DUITSLAND?

STICH
TIN

G VRIEN
D

EN
 VAN

HEIDELBERG & DORDRECHT

STICH
TIN

G
VRIEN

D
EN

VAVAVN

HEIDELBERG & DORDRECHT

Adres:
Maasdijk 347
4264 AN Veen

E-mail:
svvhed@kliksafe.nl

Adres:

Wij weten de weg om uw gaven daar goed te beste-
den! 

Ongetwijfeld is er tijdens uw verblijf in Duitsland, 
Oostenrijk of Zwitserland gelegenheid om één of 
meerdere van onze goede boeken te schenken. U 
kunt dan de aloude beproefde waarheid als tegengif 
leveren tegen het humanisme en modernisme dat 
daar hoogtij viert. 

We hebben al 18 verschillende titels 
waaruit u kunt kiezen. Voor bestelling 
van onze boeken zie onze website 
www.svvhed.org of bel 0416-691788 
voor meer informatie.
Voor giften banknr. 5489.87.920
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Op deze foto ziet u een opgewekte en spon-
tane man van 49 jaar; Evert-Jan van der Scheur. 
Evert-Jan heeft al veel meegemaakt in zijn 
leven. Hij heeft een ernstige verstandelijke- en 
lichamelijke beperking. Op 9-jarige leeftijd is 
Evert-Jan in Groot Schuylenburg te Apeldoorn 
gaan wonen. In 1998 is hij verhuisd naar 
Kernheim te Lunteren, in 2001 naar Kroonheim 
te Uddel en sinds september 2010 woont hij op 
Zuiderheim te Puttershoek. Hier zijn Evert-Jan 
en zijn familie nog steeds heel blij mee. Zijn 
broer en schoonzus wonen in de omgeving en 
ook hun kinderen geven veel om Evert-Jan! 
Hij vindt het heerlijk om visite te krijgen. Op 
zaterdagmiddag gaan de bewoners weleens bij 
hem op visite, maar daarna gaat hij graag weer 
naar Zuiderheim want dáár hoort hij! Evert-Jan 

is deelnemer op DAC Waardheim en 
papier versnipperen is zijn favoriet. 
Hij heeft humor en houdt van grapjes 
maken. Als de groepsleiding tegen 
hem zegt “je moet eten”, dan houdt 
hij zijn beker voor hun gezicht. Ook 
geniet hij van ‘badderen’ en vraagt 
hij soms wel 100 keer op een dag 
of hij in bad mag. Het liefst met 
lekker veel badschuim. Evert-Jan is 
muzikaal en zingt op zijn manier 
heel wat af op een dag. Zullen we 
hem verblijden met veel post? 

Evert-Jan van der Scheur
Laning 1
3297 TB Puttershoek

Evert-Jan van der Scheur

Aandacht voor ...

Wim Slappendel
Dit is Wim ten voeten uit. Wim heeft op 16-jarige leeftijd een 
ernstig brommerongeval gehad. Hij heeft zes weken in coma 
gelegen. Wat een wonder dat hij weer thuis mocht komen. 
Wel moest hij álles opnieuw leren. Zijn moeder heeft hem 
(weer) veel aangeleerd, terwijl ook het gewone gezinsleven 
door moest gaan. Toen de laatste ouder is overleden, mocht 
Wim in het gezin van zijn broer, schoonzus en acht kinderen 
komen wonen. Wat een grote verandering! Hij heeft maar 
liefst 17 jaar bij hen gewoond. 
Ondanks zijn beperking (NAH) 
heeft Wim een heel arbeid-
zaam leven. Hij is een echte 
doorzetter! Sinds 2008 woont 
Wim op woonvoorziening 
Polderheim te Alblasserdam. 
Ook werkt hij op DAC 
Wilgenheim en bij een zorg-
boerderij. Hij is een ‘bezige 
bij’ en geniet van zijn eigen 
teelt, zoals tomaten. Wim is 

heel sociaal, geniet van 
contacten en is belangstel-
lend naar anderen. Hij helpt 
graag in de huishouding, 
maar het vegen van bladeren 
en het helpen bij de koeien is zijn 
favoriet! Wim houdt van lekker eten en 
o wee als er geen sausje bij zit … 
Wim gaat graag naar de catechisatie, avondschool 

en clubmiddagen van Helpende 
Handen. Ook is hij, met zijn broer en 
schoonzus, een trouwe bezoeker van 
de landelijke contactdagen; zij ervaren 
deze dagen als de ‘Adullam-familie’. 
Zullen we zorgen dat Wim stapels kaar-
ten krijgt? Wat zal hij daarvan genieten!

Wim Slappendel
IJsvogel 4
2953 GC Alblasserdam

… Bedankt … 
Wij willen iedereen hartelijk 

bedanken voor de vele kaarten 
die wij mochten ontvangen! Echt 

leuk om zoveel kaarten te krijgen. 
Wij hebben samen ongeveer 400 
kaarten gekregen. Veel hè!?
Nogmaals heel hartelijk dank!  

Hartelijke groeten van 
Ingrid Lodder en

Lianne van Middelkoop
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Vakmanschap herken je

Een klassieke, strakke, landelijke of tijdloze keuken of badkamer van topkwaliteit. In de showroom 
van Huisman Keukens maakt u kennis met talloze inspirerende voorbeelden. Dankzij onze passie 
voor het vak realiseren wij de keuken of badkamer van uw dromen. Het plaatsen, afwerken en 
opleveren gebeurt door eigen ervaren medewerkers. Wij nemen graag de tijd voor u. 
Voltastraat 1 • 2952 AW Alblasserdam • 078 – 69 32 541 • www.huismanalblasserdam.nl
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Van de werkvloer
Zo langzamerhand zal jouw naam bekend zijn bij de 
medewerkers van Adullam, maar kun je kort vertellen wie 
er schuil gaat achter die naam?
Ik ben geboren en getogen in Moordrecht en de jongste 
uit een gezin van vijf. Ik heb op De Driestar in Gouda de 
HAVO gedaan, gevolgd door een studie HTS-Electrotechniek 
in Rotterdam. Vervolgens ben ik in militaire dienst gegaan. 
Daarna heb ik vijf jaar als programmeur gewerkt bij een 
bedrijf dat klimaatcomputers voor de tuinbouw ontwikkelde. 
Na die vijf jaar heb ik tot begin 2011 diverse functies vervuld 
op de ICT-afdeling van FloraHolland, de grootste bloemenvei-
ling ter wereld.
In 1995 ben ik getrouwd en ik ben inmiddels vader van 
negen kinderen. Omdat we dicht bij kerk en school wilden 
wonen, zijn we in 2008 verhuisd naar het mooie, door bossen 
omringde dorp Uddel. De woon-werk afstand was daardoor 
wel erg groot geworden. Hoewel ik niet actief op zoek was 
naar een andere baan, zorgde de advertentie voor een ICT-
coördinator bij Adullam ervoor dat ik heb gesolliciteerd en 
vervolgens ben aangenomen.

Je bent de eerste ICT-coördinator van Adullam. Kun je 
vertellen hoe je jouw functie hebt vormgegeven?
Vanaf mijn eerste werkdag bij Adullam begon het direct al 
aardig hectisch doordat er twee inte-
ressante grote 
projecten in de 
opstartfase zaten: 
een vernieuwing 
van de complete 
ICT-omgeving op alle 
locaties en de selectie 
van een Elektronisch 
Cliënt Dossier (ECD).
Door mijn werker-
varing op diverse 
terreinen van het 
ICT-vakgebied, kon 
ik een substantiële 
bijdrage leveren aan 
deze projecten. Momenteel vervul ik diverse rollen gelijktij-
dig, afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt: 
projectleider, contractmanager, adviseur en coördinator. 
Hierdoor is het een afwisselende job met veel uitdaging.

Welke verschillen zijn er tussen het werken in een profit- of 
een non-profitorganisatie? 
De verschillen zaten voor mij niet zozeer in het profit of non-
profit aspect (een veilingcoöperatie zit ergens tussenin), maar 

wel in de grootte, de branche en de identiteit; 
van een groot bedrijf met 3000 medewerkers, 
waarvan 150 op de ICT-afdeling, naar een klei-
nere organisatie met ruim 500 medewerkers. Ik 
had het al snel behoorlijk druk, mede doordat 
ik veel zelf mag organiseren en beslissen.
Werken in de zorgsector is ook wel anders, hoe-
wel je toch altijd voor en met mensen werkt en 
het hoofdzakelijk ICT-gerelateerd werk betreft. 
Verder vind ik het prettig om bij Adullam te 
werken vanwege de doelgroep en de refor-
matorische werkomgeving. Ik vind het fijn om 
een bijdrage te mogen leveren aan de verdere 
professionalisering van onze organisatie. 

Welke rol speelt de ICT binnen Adullam?
De rol van ICT binnen Adullam is om bij te 
dragen aan het efficiënt en kwalitatief goed 
werken, zowel op het Centraal bureau als op 
de voorzieningen. Deze rol neemt snel toe 
met de invoering van het ECD, waardoor de 
zorgprocessen gefaciliteerd worden. 

Wat vind je het leukste onderdeel van je 
werk?
Dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat 
meerdere onderdelen van mijn werk 
me veel voldoening geven: het werken 
met projectteams om samen een mooi 
resultaat neer te zetten, het adviseren van 
medewerkers bij vragen over de inzet van 

ICT-middelen, de contacten met leveranciers en het bezoeken van de 
voorzieningen zelf.

Wat zijn de plannen op het gebied van ICT voor het komende jaar?
Voor D.V. het komende jaar staan onder andere op de planning de uitrol 
van het ECD over alle voorzieningen, de aanschaf en implementatie 
van een nieuw personeelssysteem, het opstellen van een blauwdruk 
voor telefonie ten behoeve van vervangings- en nieuwbouwprojecten 
en de vernieuwing van de website.

Naam: Wilrie Multem
Leeftijd: 51 jaar
Functie: ICT-coördinator
Waar: Centraal bureau
In dienst sinds: februari 2011

“Hierdoor 

is het een 

afwisselende 

job met veel 

uitdaging”
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Door M.H. Karels-Meeuse

In de ho-oge 
Renske huppelt uit school naar huis.

“Mam!” roept ze blij. “Hoor es. Ik mag 

alleen zingen met het kerstfeest. In 

de hal van de school.”

Renske praat zo vlug dat mam het 

bijna niet kan verstaan. 

“Tjonge-jonge”, zegt ze. “Wil je nu 

even de tafel dekken?”

“Alweer tafel dekken”, bromt Renske. 

Ze wil veel liever meteen laten 

horen hoe hoog ze kan zingen. 

Onder het eten praat ze er steeds 

over. 

“Ik mag het refrein zingen. Moeilijk 

woord hè, refrein.

Weet u wat het betekent, mam?”

“Refrein betekent dat er een stukje 

van het lied telkens opnieuw 

gezongen wordt”, zegt mama.

“Ja, en dat mag ik doen!’’, zegt 

Renske. “Het is maar kort en gaat zo: 

Ere zij God in de hoge! Ere zij God in 

de ho-oge.” “Ho-oge!”, roept Harm.

Hij is vier jaar en zit op de 

kleuterschool in groep 1. Harm vindt 

heel veel dingen moeilijk omdat 

hij door een ziekte niet goed kan 

denken. Toch mocht hij naar groep 

1. Om te proberen. 

“Het is een lied over kerstfeest, 

Renske. Dat moet je niet zomaar 

tussen de boterhammen door gaan 

oefenen. Nu begrijpt Harm niet dat 

je dan eerbiedig moet zijn.’’

“Het is ook zo belangrijk”, zucht 

Renske. “We gaan met alle kinderen 

in de hal zingen.”

“Ook de kleintjes uit groep 1?”, 

vraagt mama.

“Ja hoor, allemaal. Maar Harm... 

Harm is misschien te klein. Ik wil niet 

dat hij door het zingen heen gaat 

brommen hoor.”

“Eet nu maar door”, zegt mama. Ze 

helpt Harm met zijn boterham.

“In de ho-oge”, bromt hij weer.

Elke dag oefent Renske.

“De juf is tevreden, mam. Hoor eens 

hoe het gaat?”

En ze begint dadelijk te zingen.

“In de ho-oge”, roept Harm weer.

“Mam, let nou op Harm”, zegt Renske 

boos. “Hij doet mij telkens na.”

Mama kijkt een beetje boos. “Ik heb 

al eerder gezegd dat je niet zomaar 

moet gaan zingen, Renske. Ik hoor 

jou telkens overal zingen. Op je 

kamer, in de keuken en zelfs boven 

je leesboek. Dan doet Harm toch 

vanzelf mee?”
14
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Kerstverhaal

“Ere zij 

God 

in de 

hoge!”

Renske zegt niets meer. Harm is 

lief, maar soms ook lastig. En lastig 

dat mama overal zo op let. Nog 

drie nachtjes, dan is het zover. Dan 

gaan ze met de hele school zingen 

in de grote hal. Omdat het al gauw 

kerstfeest is. En zij mag het refrein 

zingen. Helemaal alleen...

Het is de laatste dag voor de 

kerstvakantie.

Renske kan niet in slaap komen. 

Ze krijgt het warm en gaat uit bed. 

Eerst maar eens een slokje drinken. 

Het kriebelt zo in haar keel. 

En de volgende morgen? Renske 

rent vlug naar beneden, waar 

mama al in de keuken bezig is.

“Mam, hebt u hoestdrank en 

dropjes?”, huilt ze. “Mijn keel...o...ik 

kan helemaal niet goed praten. En 

dan kan ik helemaal niet zingen.” 

Mama pakt vlug de hoestdrank en 

zoekt dropjes. Ze voelt aan Renske’s 

voorhoofd. “Gelukkig heb je geen 

koorts”, zegt ze.

Maar de hoestdrank en dropjes 

helpen niet. O, wat heeft Renske 

een schorre stem! Snikkend eet ze 

haar boterham. Hoe moet het nu? 

Mama strijkt over Renske d’r haar. 

“Kom, we doen een lekker warme 

sjaal om. Ik ga wel met je me naar 

de meester. Hij weet vast wel een 

oplossing.” 

Renske droogt haar tranen. 

Niemand mag zien dat ze heeft 

gehuild. Ze zit al in groep vijf! 

Samen gaan ze naar de meester. 

Mama, Renske en Harm.

“Och, wat jammer”, zegt de 

meester.

Renske begint bijna alweer te 

huilen. “Ik ga ook zingen. In de 

ho-oge”, zegt Harm. En opeens... 

opeens lacht Renske en wijst naar 

Harm.

“Meester, mag Harm het refrein 

zingen? Hij heeft thuis zo vaak 

meegezongen met mij. Nu kan hij 

het ook. Dan ga ik bij hem staan en 

fluister ik wanneer het zijn beurt is.”

En zo gebeurt het. Wat een 

drukte is het in de hal! Renske en 

Harm staan dicht bij elkaar als de 

kinderen beginnen te zingen.

Dan komt het refrein. “Nu jij Harm”, 

fluistert Renske. Ze knijpt zachtjes 

in zijn arm.

En... Harm zingt: “Ere zij God, in de 

ho-oge!” Zijn stem bromt en is niet 

zo mooi, maar wat veel belangrijker 

is: het klinkt heel eerbiedig!
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drs. P.A. Zevenbergen

Gedachte-
Goed

De apostel Paulus verzoekt de 
Thessalonicenzen voor hem te bid-
den: “Voorts, broeders, bidt voor ons, 
opdat het Woord des Heeren zijn 
loop hebbe, en verheerlijkt worde, 
gelijk ook bij u”, 2 Thessalonicenzen 
3:1. Het verzoek voor elkaar te bid-
den is dus een Bijbels verzoek. Dat 
verzoek mag toch ook wel gedaan 
worden met het oog op het werk 
voor onze gehandicapte medereizi-
gers. Waarom?

Bidden voor de overheid, voor land 
en volk, voor de kerk, voor het 

onderwijs, voor het gezin en voor onze 
(verre) naaste, is een Bijbelse opdracht. 
Bidden voor het werk binnen onze 
Stichting is eveneens onmisbaar. “Bidt, 
en u zal gegeven worden; zoekt, en 
gij zult vinden; klopt, en u zal openge-
daan worden”, Matthéüs 7:4. Johannes 
schrijft: “(…) bidt en gij zult ontvan-
gen, opdat uw blijdschap vervuld 
zij”, Johannes 16:24. Even daarvoor 
vermaant hij: “Voorwaar, voorwaar Ik 
zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden 
in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.” En in 
zijn eerste brief schrijft deze apostel: “En 
dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem 
hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn 
wil, Hij ons verhoort”, 1 Johannes 5:14. 
Bidden in Zijn Naam en naar Zijn wil, is 
een Bijbelse opdracht. 

Individualisering
We leven in zorgvolle tijden. Biddend 
de wacht betrekken is nodig. De 
toenemende individualisering stelt 
de mens centraal. Dat is merkbaar 
in het overheidsbeleid: zelfbepaling, 
zelfbeschikking voor de gehandicapten 
en arbeidsréchten. Die toenemende 

individualisering doortrekt ook onze 
gezindte. De democratisering leidt 
tot relativering van gezagsverhou-
dingen. De secularisering maakt dat 
miljoenen niet meer weten van God 
en godsdienst. De zeggingskracht 
van Gods Woord in eigen kring neemt 
af. Er is een toenemende geestelijke 
vervlakking in de reformatorische 
gezindte. Kernachtig geeft de Beza de 
Bijbelse en reformatorische boodschap 
weer: “Bekering en vergeving horen 
bijeen. De ware bekering, opnieuw 
wijs worden, en de vergeving, onver-
diende kwijtschelding van zonden, zijn 
onafscheidelijk van elkaar”, Lukas 24:47. 
Deze boodschap moeten wij kennen 
om de dood te ontgaan en om in het 
eeuwige leven te delen. 

Het gebed
Staande blijven binnen al deze ontwik-
kelingen is in eigen kracht onmogelijk. 
Bidden is nodig voor onze gehandi-
capten, voor hun ouders/verzorgers, 
voor ons personeel dat zorg verleent 
en begeleiding geeft, voor het bestuur. 
Een gebed in Zijn Naam en naar Zijn 
wil. Het gebed sluit het nemen van 
verantwoordelijkheid niet uit. Maar 
de HEERE is de Machtige Jakobs “Die 
machtig is meer dan overvloediglijk 
te doen boven al wat wij bidden of 
denken”, Efeze 3:20. Paulus schreef: “Bidt 
voor ons, opdat het Woord des Heeren 
zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, 
gelijk ook bij u.” De Statenvertalers 
tekenen hierbij aan: “Dat het Woord 
des Heeren waardige vruchten mag 
voortbrengen.” Het gebed is gericht 
op de uitbreiding van Zijn koninkrijk. 
Bidden met op de bodem van het hart 
het gebed: “Heere, leer ons bidden”, 
Lukas 11:2.

Biddend waken
“Hij kreeg aan te lopen.” Het is een 

spreekwijze ontleend aan iemand 

die gelegenheid zoekt om antwoord 

op zijn verzoek te krijgen. Hij is 

geen ogenblik van de deur van 

degene die hem antwoord moet 

geven. Ach! Zulke bidders waken 

steeds in het gebed. “Welgelukzalig 

is de mens, die naar Mij hoort, 

dagelijks wakende aan mijn poorten, 

waarnemende de posten mijner 

deuren”, Spreuken 8:34. ’t Is een 

gelijkenis, ontleend aan een grote 

waterstroom, die tegen een muur 

aanperst. “Zij hebben op Hem 

gezien, ja, Hem als een waterstroom 

aangelopen”, Psalm 34:6.

B. Smytegelt, Keurstoffen (6e druk, 
Leiden), blz. 53.
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Angst is in zekere zin een normaal 
verschijnsel, passend bij een sociaal-emo-
tioneel ontwikkelingsniveau en bepaalde 
omstandigheden. Hevige angst gaat 
gepaard met lichamelijke symptomen zoals transpireren, snelle 
polsslag, koude- en natte handen, hyperventilatie, vaak urineren, 
misselijkheid, diarree, trillen en motorische onrust.
Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking zijn 
vooral bang bij sensorische overprikkeling en bij plotselinge 
veranderingen. Er is dan sprake van existentiële angst of separa-
tieangst. De angst kan zich uiten in frustratie, agressie of zelfver-
wondend gedrag. 
Bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking komt 
angst veel voor bij scheiding van vertrouwde personen of 
bij verandering van een vertrouwde omgeving. Er wordt dan 
gesproken van scheidingsangst.
Personen met een matige verstandelijke beperking hebben vaak 
te maken met faalangst. Dit kan veel invloed hebben op het 
initiatief en de activiteit. Bij mensen met een lichte verstandelijke 
beperking komt sociale angst relatief veel voor, vaak in combina-
tie met symptomen van depressie.

Behandeling
Bij intensieve en langdurige uitingen van angst, wordt gespro-
ken van een angststoornis. De oorzaak voor een angststoornis 
kan liggen in ongunstige omgevingsfactoren, waardoor stress 
ontstaat. Denk daarbij aan chronische frustratie, te hoge eisen en 
verwachtingen en een gebrek aan aandacht en sociale contac-
ten. Ook mishandeling en misbruik kunnen oorzaken zijn van een 
angststoornis.
Bij de behandeling van angststoornissen staat het ver-
mijden van stress voorop. Hulp bij het verwerken van 

stressverwekkende ervarin-
gen is van belang. Het aanpassen van de 
omgeving en de omstandigheden aan de basale behoeften 
van de persoon is belangrijk. Lichamelijke angstreacties kunnen 
worden onderdrukt met medicatie. 

Handreikingen
Voorkom angst bij mensen met een verstandelijke beperking 
door rekening te houden met hun behoeften op sociaal-emotio-
neel gebied. 
•	 Bij	een	zeer	ernstige	verstandelijke	beperking:
 -  niet teveel prikkels zoals harde geluiden;
 -  verzorging door bekende personen.
•	 Bij	een	ernstige	verstandelijke	beperking:
 -  blijf als begeleider in de nabijheid;
 -  structuur en voorspelbaarheid bieden.
•	 Bij	een	matige	verstandelijke	beperking:	
 -  complimenten uiten; 
 -  duidelijkheid bieden.
•	 Bij	een	lichte	verstandelijke	beperking:	
 -  acceptatie, erkenning en waardering laten blijken.

Zonder angst
Het is duidelijk geworden dat Henk niet naast Marie wil zitten 
omdat zij regelmatig tegen hem zegt dat hij “stom doet” en hem 
onder tafel schopt. Nu daar een oplossing voor is gevonden, gaat 
Henk weer met plezier en zonder angst naar zijn activiteiten!

Door drs. J.A. BrouwerBeperkt bekeken

Henk, een jongen met een matige 

verstandelijke beperking, wil niet 

mee naar de activiteitenruimte. Hij 

stribbelt tegen, roept hard “nee”, 

probeert met zijn hoofd tegen de 

muur te bonken en de begeleidster 

te knijpen. Hij zweet, ademt snel 

en trilt over zijn hele lijf. Wat heeft 

Henk? Angst!
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Autisme
“Klaasje praatte niet, huilde vaak en wapperde met 
haar handen”, vertelt mevrouw Kramer. “In het begin 
zochten wij er niets achter. Ieder kind ontwikkelt 
op zijn eigen manier, zo denk je dan. Als wij er onze 
zorgen over uitten, werd het aan een verstoorde 
moederrelatie geweten. Klaasje had natuurlijk ook 
het nodige meegemaakt. 
Maar we bleven onze zorgen om haar houden. Op 
een gegeven moment kwamen wij met Klaasjes zus 
Nellie bij een kinderarts in het ziekenhuis, dokter 
Nijssen. Deze vrouw was een bijzonder bekwame 
dokter, maar ze nam geen blad voor de mond. Toen 
ze Klaasje zag, verklaarde ze “dat het kind gek was.” 
Ik was daar heel verdrietig om, je wilt niet geloven 
dat er iets aan de hand is. Maar de twijfels rezen 

telkens als ik het afwijkende gedrag van Klaasje zag. 
Op een gegeven moment las ik in een encyclopedie 
over autisme. Toen ik dat gelezen had, wist ik het: 
Klaasje was autistisch. In die tijd was daar nog heel, 
heel erg weinig over bekend. Maar ik wist het zeker.”

School
Ondertussen blijft het gedrag van Klaasje opval-
len. Ze huilt heel erg veel en staat soms uren op 
het pleintje achter het huis te huilen. Ook heeft ze 
serieuze paniekaanvallen. Meneer Kramer: “Naar een 
schoenenwinkel om nieuwe schoenen met haar te 
kopen, was niet te doen. Als je haar meenam naar 
de winkel en haar schoenen uitdeed om nieuwe te 
passen, raakte ze totaal in paniek. Ze dacht dan dat 
ze daar moest blijven.”
Ondanks de ongenuanceerde uitspraak van dokter 
Nijssen, helpt de arts hen goed op weg als het 
echtpaar Kramer bij haar aanklopt om hulp. Zij 
verwijst hen naar kinderdagverblijf ‘De Paddenstoel’ 
te Emmeloord. 
“Toen kwamen we op een gegeven moment in con-
tact met echtpaar Roozemond uit Lienden”, vertelt 
mevrouw Kramer. “Zij verzorgden vakanties voor 
gehandicapten. Ze zijn toen bij ons thuis geweest 
om Klaasje te observeren. Van hen hoorden wij ook 
over de Rehobothschool te Ede, waarna we Klaasje 
daar hebben laten heengaan. Elke dag ging ze met 
de taxi van Urk naar Ede, heen en terug. Ze vond 
het heerlijk. Later kwam de Eliëzerschool in Zwolle Tekst: Els Arends

Een dag voordat Klaasje Kramer één jaar 

werd, overleed haar moeder plotseling 

aan een hersenbloeding. Met vijf kinderen 

bleef vader Kramer achter. Klaasje was 

twee jaar toen haar vader hertrouwde. Haar 

afwezigheid en afwerend gedrag werd 

toegeschreven aan de moeilijke tijd die ze 

achter de rug had … 

In beeld

Klaasje heeft het erg naar haar zin in ‘De Kajuit’
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“Toen zag ik 

dat ze gelukkig 

was, dat ze op 

haar plek was.”

en daar is Klaasje toen heengegaan. Dat was 
natuurlijk dichterbij.”

Witte jassen
“Op de Eliëzerschool wilden ze op een gegeven 
moment wel meer onderzoek doen. Ze vroegen 
ons of wij een scan van Klaasjes hoofd wilden 
laten maken. Daar hoefden wij niet lang over na 
te denken. Klaasje is panisch voor ‘witte jassen’ en 
het zou haar veel te veel stress en paniek opleve-
ren. Bovendien zou het haar niet helpen, dus heb-
ben we “nee” gezegd. Tegenwoordig krijgt Klaasje 
een roesje als ze bijvoorbeeld naar de tandarts 
moet. Destijds was dat nog niet aan de orde.”

De Schutse
Het blijkt dat Klaasje inderdaad een ernstige vorm 
van autisme heeft en op een laag niveau functi-
oneert. Haar gedrag wordt er niet makkelijker op; 
soms kan ze erg agressief reageren. 
Mevrouw Kramer: “Op de Eliëzerschool kon ze blij-
ven tot ze 18 jaar werd. Wij maakten ons zorgen 
over wat er daarna met haar moest gebeuren. 
Toen ze bij de Schutse intern kon, hebben we dat 
echt als een uitkomst gezien. Niet dat het mak-
kelijk was; je kind ‘uit huis doen’ is verschrikkelijk. 
Mensen hebben richting ons ook wel vol onbe-
grip gereageerd, niet beseffend dat het voor ons 
ook een onmogelijke keuze was. 
Klaasje huilde toen we haar voor 
de eerste keer brachten. Dat doet 
pijn. Ik ben er toen later nog een 
keer heen gereden, van Urk naar 
Kesteren, omdat ik er niet op 
gerust was of ze het naar haar 
zin had. Ik heb toen gekeken 
hoe ze het in de groep deed. 
Toen zag ik dat ze gelukkig was, 
dat ze op haar plek was. Het is 
een last die van je afvalt. Maar 
het blijft een rouwproces; 
accepteren dat wij haar thuis 
niet datgene kunnen bieden 
wat ze nodig heeft.”

Sneeuw
“Bij de Schutse heeft Klaasje 
het heel goed gehad”, zegt 

meneer Kramer. “Ze had daar echt haar 
eigen plek. Ze maakte appeltaarten 
en deed huishoudelijke taken. Maar 
om haar te bezoeken moesten we een 
eind rijden. Je kon niet zomaar bij haar 
aankomen want dan doorbrak je haar 
structuur. Omdat ze niet kan praten, 
was het ook moeilijk om haar op een 
bezoek voor te bereiden. Soms ging het 
dan wel eens mis. Al weken hadden wij 
haar voorbereid dat we haar met kerst 
kwamen halen. Maar die dag dat we dat 
zouden doen, sneeuwde het verschrik-
kelijk. Niet om door te komen. Toen 
moesten wij afbellen. We hoorden later 

dat Klaasje daar verschrik-
kelijk om gehuild heeft en 
voor het raam bleef uitkijken. 
Gelukkig kon ze later nog 
met een leidster meerijden.” 

Adullam
“De Schutse is een eind weg 
en wij worden ook ouder. 
Daarom waren wij ook heel 
blij dat er in Genemuiden een 
locatie van Adullam kwam; 
Muiderheim. Het is voor ons veel 
beter aan te rijden. Het is welis-
waar een tijdelijk gebouw, maar 
de nieuwe locatie komt er vlakbij. 
Gelukkig heeft Klaasje het ook bij 
Adullam erg naar haar zin en heeft 
ze duidelijk haar plek gevonden.”

… 5 jaar …

Taart op haar 
eerste verjaardag
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In de lens

Gezelligheid
Onderlinge gezelligheid op de locaties is natuurlijk heel belangrijk! 
Deze foto’s laten zien dat het daaraan niet ontbreekt … 

2   Gezellig 
picknicken 
met de 
deelnemers 
van KDC 
Veldheim.

1    … ‘Zuiderheim-
sneeuwpop’ …

3   Gerard 
van Huizen 

(Zuiderheim) 
geniet van de 

sneeuw!

4   Mariëlle Molenaar en Joke 
de Jong (Molenheim) maken 
samen herfststukjes. 

5   Corrie en Geesje (Schoon-
sterheim) gezellig samen aan 
de wandel!

6   Bobbie de hond zorgde voor 
veel gezelligheid op Kroonheim. 
Vooral voor Ada was het jammer dat 
hij naar Zeeland verhuisde. 

7   Even lekker genieten 
van een wandeling! 

Arie-Pieter op de skelter, 
daarnaast Madelien, Elize 
in de buggy die geduwd 

wordt door Reint en 
Corine in de rolstoel (De 

Mantelienge).

8   Aardappels 
schillen en 

gezamenlijk eten... 
Genieten voor 

Marian van 
der Berg 

(Horstheim)!

1

2

3

7

6

5

8
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B. van der Graaf Engineering
advisering en engineering van werktuigbouwkundige- en sanitaire installaties

Tel.: (078) 618 76 89 /Fax.: (078) 681 20 43- Mobiel: (06) 22 14 52 47
K.v.K. Dordrecht nr. 23090518 - Rabobank 3953.09.077

Email: BvdGraafEngineering@kliksafe.nl
www.bvdgraafengineering.nl

Boskamp 36, 3343 EB  Hendrik Ido Ambacht

Adviesbureau voor centrale verwarmings-, 

luchtbehandelings-, koel- en sanitaire installaties, 

EPC-berekeningen t.b.v. 

kantoor-, school- en kerkgebouwen, 

verzorgings- en verpleeghuizen,  

psychiatrische-  en penitentaire inrichtingen.

6

In memoriam

In memoriam

Bea Bolier-Jonker 

Op vrijdag 7 september jl. nam de Heere 
Bea Bolier-Jonker van ons weg in de 
leeftijd van 49 jaar. Vanaf 1998 woonde 
Bea bij Adullam. Eerst op woonvoorziening 
Schoonsterheim te Staphorst, vanaf 1998 
op woonvoorziening Molenheim en sinds 
2007 op woonvoorziening Polderheim te 
Alblasserdam. Bea had een ongeneeslijke 
ziekte die over een periode van jaren haar 
levenskracht heeft doen verminderen. 
Bea had een sterke wilskracht en klaagde 
nooit. Ze hield van gezelligheid en zong 
graag psalmen bij het orgel. Haar liefde 
en dankbaarheid tegenover bewoners en 
personeel zullen wij niet snel vergeten.

Op 12 september jl. is Bea in Stavenisse 
begraven. In de rouwdienst, die geleid werd 
door ds. Th. L. Zwartbol, werd stilgestaan bij 
de woorden uit Psalm 73: 25 en 26: “Wien 
heb ik nevens U in den hemel? Nevens U 
lust mij ook niets op de aarde! Bezwijkt mijn 
vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen 
mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.”

Een lege plek blijft achter op Polderheim. 
De Heere sterke haar man, kinderen, 
kleinkinderen, (schoon)ouders, broer, 
zussen en verdere familie, maar ook het 
team van Polderheim in dit smartelijke 
verlies.

Alblasserdam
mw. M. Hoogendijk
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DROGISTERIJ

PATER
DROGISTERIJ-HOMEOPATHIE-PARFUMERIE-FOTO

FOTO’S (WENSKAARTEN)
BABYVERZORGINGSART.
BABYVOEDING
VITAMINES
VOEDINGSSUPPLEMENTEN
DIV. CADEAU-ARTIKELEN

Homeopathie

&

Fytotherapie

Heel       
   V.S.M.

Vogel       
    Similasan

Pflüger       
 Zonnegoud

Steigerwald  e.a.

R I J K S S T R A AT W E G  7 9  -   E L S T  ( U T R E C H T )
T E L .  ( 0 3 1 8 )  4 7  2 2  2 3
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WSP improving performance.

Urenregistratie 
software
Voor het 
registreren 
en beheren 
van al uw 
uren!

www.wspsystems.com

WSP Systems BV
T +31 (0)343  481 580
E info@wspsystems.com

Industrieweg 5    |    4283 GX GIESSEN    |    Tel  0183 - 441 441 

Type  Barendrecht

S P E C I A L I S T  I N  K W A L I T E I T S T R A P P E N

Trappenfabriek Fa. M. Geleijnse & Zoon
De Gelènzo-trappen

Bel ons 
voor een offerte of vraag onze gratis trappenbrochure 

aan!

Ondernemersadvies 
Financiële administratie 

Accountantswerkzaamheden 
Fiscale zaken

Salarisadministratie 
Startersbegeleiding
Bedrijfsoverdracht

Barneveld  Albert Plesmanstraat 30 
Telefoon 0342 - 400625

Rhenen  Achterbergsestraatweg 179
Telefoon 0317 - 615686

info@vlkaccountants.nl
www.vlkaccountants.nl

op ondeRnemeRs BeRekend 

ondernemend..., 
         dáár houden we van



In deze rubriek vertellen twee bewoners 
van Adullam hun bijzondere herinnering 
bij een foto die ouder is dan 10 jaar.

Jacob Koopman 
Dit verhaal hoort bij de foto welke gemaakt is in het 
voorjaar van 1996. Op de foto staat Jacob. Jacob heeft 
deze foto uitgekozen omdat hij mooie herinneringen 
heeft aan de tijd dat hij in Zeeland heeft 
gewoond. De foto is gemaakt in de buurt 
van de Sint Lourensstraat en de Noordweg. 
Met zijn zus Eibertje ging hij bij het schelpen-
paadje eendjes vangen en met Corrie ging hij 
vaak snoep kopen in Middelburg. “We gingen 
ook vaak naar het strand en later zijn we hier 
in de buurt een keer op vakantie geweest met 
de groep ‘Zonnebloem’ van Maanderheim. 
Dat vond ik heel leuk omdat ik toen weer 
terug dacht aan de tijd dat ik in Zeeland heb 
gewoond.” 

Groeten van Jacob  

Roefie Crediet
Roefie woont sinds december 2000 op woon-
voorziening Schoonsterheim te Staphorst. 
Daarvoor woonde ze met haar moeder en 
haar broer Hendrik aan de Oude Rijksweg, 
eveneens te Staphorst. Ze hadden daar een 
kruidenierswinkeltje waarin Roefie graag hielp. 
Roefie droeg toen Staphorster kleren. Toen ze 
op Schoonsterheim kwam wonen, droeg ze 
deze kleren ook. Dat was erg moeilijk voor de 

groepsleiding. Na 
ongeveer twee 
jaar is ze overge-
gaan op gewone 
kleren en nu wil 
Roefie niks meer 
van Staphorster 
kleren weten. In 
‘praat’ blijft ze 
wél een echte 
Staphorster: 
“Burgergoed 
bevalt mee 
goed en ik 
doe gien 
Stappestgoed 
weer an!”

Herinneringen
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Ook deze maand mogen wij weer 
een aantal nieuwe medewerkers 
aan u voorstellen. En dat doen wij 
niet zomaar. Wij willen u graag laten 
kennismaken met onze collega’s, 
omdat die persoon misschien wel uw 
familielid begeleidt of omdat u om 
een andere reden betrokken bent 

bij Adullam. De ene medewerker 
zal wat directer betrokken zijn bij 
de begeleiding van de cliënt dan de 
andere medewerker, maar het mooie 
is dat er gewerkt wordt aan een 
gezamenlijk doel. We wensen hen 
allen succes toe bij het uitoefenen 
van hun baan!

Centraal Bureau
1. Annelies Bakker-Beeke uit 

Hoevelaken als medewerker 
personeelszaken

Muiderheim
2. Anita Beens-Oosterhoff uit 

Genemuiden als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

3. Judith van der Heide uit Oldebroek 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Horstheim
4. Hendrikje Kin-Hattem uit Staphorst 

als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

Kroonheim
De 10 Domeinen
5. Dianne Baan uit Rijssen als 

oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

6. Hester van Ekeren uit Zeist als 
medewerker woonbegeleiding

Leeuwerik/Kwikstaart
7. Anneke Kisteman uit Ede als 

oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

8. Albertine Westerink uit ’t Harde 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Rietzanger/Zanglijster
9. Hanneke Soetendaal uit Harskamp 

als huishoudelijk medewerker/kok

Dagactiviteitencentrum
7.  Anneke Kisteman uit Ede als 

oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

10. Rianne Meijers uit Kootwijkerbroek 
als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

11. Hennie van Nifterik-van 
Lagen uit Barneveld als 
oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

Personeelsregister

1

2

9

10

11

8

6543
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12. Sjoukje Schuttel uit Elspeet 
als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

13. Aline Smit-van den Berg uit Elspeet 
als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

Veldheim
14. Annelien van de Kraats uit Wageningen 

als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

Waardheim
15. Arieke Grootenboer uit Ouddorp als 

medewerker activiteitenbegeleiding
16. Marlies ten Hoor als oproepkracht 

medewerker activiteitenbegeleiding

13 1412 1615

Vrijwilligers voor activiteiten mét bewoners:
•	 Bezoekvrijwilligers. Sommige cliënten hebben naast hun 

contact met familie ook behoefte aan een maatje. Zij heb-
ben er behoefte aan dat iemand speciaal voor hen komt! 

•	 Gastgezinnen. Een aantal bewoners genieten ervan om 
bij u op bezoek te komen. Samen met uw gezin koffie 
drinken, een spelletje spelen of een boodschapje doen. 
Het zijn dingen waar onze bewoners erg van genieten.

•	 Samen wandelen of fietsen. We hebben allemaal 
gezonde beweging nodig. Zo ook onze bewoners. Al is 
het maar één keer in de maand. 

Vrijwilligers voor activiteiten vóór bewoners:
•	 Strijkvrijwilligers. We zitten dringend verlegen om strijk-

vrijwilligers. Het is voor u ook heel gezellig om tussendoor 
bij te praten met de andere strijkvrijwilligers.

•	 Klusvrijwilligers. Voor tuin- en terreinwerkzaamheden 
zoeken we handige klussers. 

•	 Kookvrijwilligers. Wie wil er nu niet lekker kunnen eten? 
Als de huishouding er een dag niet is, kunnen we dan een 
beroep op u doen voor de warme maaltijd?

waardenvolle zorg

Vrijwilligers gezocht!
Bij Adullam is altijd wel een vorm van vrijwilligerswerk die bij u past. 

Voor allerlei taken hebben we vrijwilligers nodig.

Voor Kroonheim te Uddel, reageer naar: Marco Pouwen, T 0577 408 448 of mpouwen@adullamzorg.nl
Voor Zuiderheim te Puttershoek, reageer naar: Liesbeth Kievit, T 078 67 60 020 of lcekievit@adullamzorg.nl
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Door Anneke Nieuwenhuis



Op verschillende woongroepen van 
Adullam is in de achterliggende jaren 
een bewoner overleden.
We weten het allemaal: ook onze 
dagen zijn geteld, ook voor ons zal het 
einde zal komen. Beseffen we dat ook 
echt? In dit artikel staan we stil bij het 
overlijden en rouw op een woongroep.

Overlijden
Het is moeilijk om bewoners voor te 
bereiden op een overlijden. Immers, 
hoe kun je iemand die nog nooit 
een overledene gezien heeft hierop 
voorbereiden? Hoe kun je iemand 
voorbereiden op een begrafenis, als 
diegene daar nog nooit geweest is? Als 
iemand een keer geschrokken is van 
iets op een begrafenis, hoe kun je dan 
die angst wegnemen? 
Na het overlijden wordt de dominee/
ouderling hiervan in kennis gesteld. 
Tijdens de bijeenkomst op de groep 
wordt er stilgestaan bij een gedeelte 
uit de Bijbel. Alle bewoners kunnen 
hierbij aanwezig zijn. Ook zij die 
normaal gesproken niet in staat zijn 
om naar de kerk te gaan. Een tastbaar 
moment van afscheid nemen.
Op de woongroepen Rietzanger/
Zanglijster van woonvoorziening 

Kroonheim te Uddel, zijn in de achter-
liggende maanden twee bewoners 
overleden. Beide keren is op de groep 
een bijeenkomst gehouden. Daarna 
werd de bewoner uitgedragen. 
Zichtbaar voor alle bewoners en de 
familie die aanwezig was. Ingrijpend …
Het afscheid is definitief … In de 
dagen daarna is de rouw zichtbaar. 
Er wordt donkere kleding wordt 
gedragen, de gordijnen zijn dicht. Als 
de begrafenis daar is, gaat de groeps-
leiding naar de begrafenis. Evenals de 
bewoners die daartoe in staat zijn. Een 
emotioneel moment.

Verdriet en rouw
Rouw ontstaat als reactie op het 
verlies van iemand die een grote 
betekenis had in het leven van de 
nabestaande. Iedereen rouwt, ook 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Afhankelijk van de mate 
van de verstandelijke beperking, zal er 
sprake zijn van een reactie. 
Erika de Vries van woonvoorziening 
Polderheim geeft aan: “Je ziet dat 
een stukje rouwverwerking -in het 
geval van een ernstige ziekte- al 
begint vóórdat de bewoner over-
lijdt. Bewoners merken dat de zieke 

Het is stil op de woongroep. 

Heel stil. Waar eerst nog 

het geluid klonk van een 

zuurstofapparaat en in- en 

uitlopende begeleiders/

familie, is nu rust. De 

bewoner leeft niet meer. 

Na een periode van ziekte 

is hij overleden. Gordijnen 

zijn dicht. Er wordt donkere 

kleding gedragen door 

de begeleiders. Gehuil en 

verdriet worden opgemerkt. 

Het is zo anders dan anders!

 

Tekst: Ineke Mekenkamp 
i.s.m. medewerkers Polderheim en 

Kroonheim (Rietzanger/Zanglijster)

Een lege plek 
op de groep
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bewoner achteruit gaat en meer gehol-
pen moet worden. Soms was de plek aan 
tafel al een tijdje leeg.”
Vaak wordt gezien dat bewoners zich 
concentreren rond praktische dingen: ze 
willen het overzicht houden. Wat gaat 
er gebeuren, wie komt er op bezoek 
etc. Ook is hierin te zien dat bewoners 

hun structuur vasthouden: iemand die 
normaal gesproken elke avond puzzelt, 
wil dit nu ook doen. Daarnaast wordt veel 
verdriet en onmacht gemerkt. Soms is 
een bewoner erg onrustig of juist heel 
stil. Voor de begeleiding is het belangrijk 
nabijheid te tonen en op die manier 
proberen de bewoner tot steun te zijn 

en hem daarin te begeleiden. Het proces 
van verdriet en rouw bij mensen met een 
verstandelijke beperking, bestaat uit over-
eenkomsten met de manier waarop nor-
maal begaafde kinderen in een bepaalde 
leeftijdsfase omgaan met sterven en rouw. 
Daarom is het voor familie en begeleiders 
belangrijk te weten welk gedrag bij welk 

Rouwverwerking

Jannette van Ravenhorst-Westerbroek, 
woonbegeleider Rietzanger/Zanglijster: 
In de eerste weken is alles anders en leeg 
zonder de overleden bewoner. De bewo-
ners zijn onrustig of juist stiller dan anders. 
De begeleiding en bewoners hebben 
verdriet; er is rouw op de 
woongroep. Iemand die er 
zoveel jaren heeft gewoond, 
is niet meer. Zijn of haar 
plek is leeg. Vaak wordt er 
gekeken naar de plek en/
of kamer. De afronding van 
de zorg is emotioneel, maar 
ook heel waardevol; wat wil 
de familie nog meegeven 
aan de groep/begeleiding, 

hoe bijzonder werd de zorg gewaardeerd 
en wat kunnen we leren van deze periode. 
Na een aantal maanden draait de groep 
gewoon weer verder. Soms schiet het 
door je gedachten: “… men kent en vindt 
haar standplaats zelfs niet meer.” 

De plek wordt opgevuld, 
het contact met nabe-
staanden vermindert. 
Andere bezigheden 
komen in de plaats. Totdat 
een bewoner op het 
terrein aan je vraagt: “Denk 
jij nog weleens aan deze 
bewoner?” Eenvoudig, 
maar ook confronterend. 
Ineens wordt je erbij 

stilgezet; diegene is niet meer. De band 
die er was, is voorbij. De zorg die er was 
vanuit familie en begeleiding is niet meer 
nodig. Dan mis je de bewoner weer. Ook 
het contact met familie was bijzonder. Het 
gaat allemaal door je gedachten. Hoe zal 
het met ze gaan? Je probeert met deze 
bewoner in gesprek te gaan en je merkt 
dat er nog vragen zijn, dat hij/zij dingen 
nog geen plek heeft gegeven. Ook bij hen 
leeft het: “Wij moeten ook sterven en dan 
moeten we een nieuw hart hebben.” Dat 
is voor ons allemaal een boodschap. Deze 
roepstem, waar heeft het ons gebracht. 
Daarnaast is het ook onze verantwoorde-
lijkheid voor onszelf en onze bewoners: 
“Wijzen we hen De Weg?”. 

“Denk jij nog 

weleens aan deze 

bewoner?”

Een lege plek verwerken
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Rouwverwerking

ontwikkelingsniveau hoort. De bewoner 
wordt dan beter begrepen en krijgt de 
juiste ondersteuning.

Nazorg
De zorg voor de bewoner wordt 
afgerond. Er vindt een gesprek met 
de familie plaats. Naar hun voorkeur 
wordt dit gepland na een aantal maan-
den, soms eerder. Dit gesprek is een 
evaluatiegesprek over de zorgperiode 
van hun familielid. Er is ruimte om de 
zorg die gegeven is te bespreken, de 
laatste zorg te evalueren, terug te kijken 

op de communicatie tussen zorg en 
familie en om leerpunten aan te geven. 
Daarentegen kan dit gesprek voor familie 
erg moeilijk zijn. Het is dan erg definitief: 
de gang naar de woonlocatie hoeft niet 
meer gemaakt worden. Dit gesprek is 
voor de begeleiding ook het afsluiten van 
de zorg die hij of zij gegeven heeft. Op 
de woongroep hangt nog een foto van 
de overleden bewoner. Het team staat 
in een vergadering nog stil bij de laatste 
periode, het verlenen van de laatste zorg. 
Er is ruimte voor emoties. En daarna... de 
herinnering blijft.

Erika de Vries, woonbegeleider 
Polderheim: “Na een tijdje zie je dat 
bewoners voorzichtig de eerste vragen 
stellen over het leeghalen van de kamer, 
een eventuele nieuwe bewoner, etc. 
Sommige bewoners lijken niet meer te 
denken aan de bewoner die gestorven is. 
Ze zeggen soms letterlijk: “Dat is voorbij, 
niet meer over praten.” Het is moeilijk 
te zeggen of ze er dan echt niet meer 
aan denken. Als groepsleiding heb je 

het er wel over. Je staat erbij stil als het 
bijvoorbeeld een jaar geleden is dat de 
bewoner overleden is. Je praat er met 
elkaar over, je herinnert je hoe heftig het 
was. Rouwverwerking is een proces. Dat 
proces begint met een proces waarin 
je -in geval van ziekte- steeds stukjes 
verliest. Steeds kleine verlieservaringen, 
met op het einde het verlies van de 
bewoner zelf. Maar ál deze verlieservarin-
gen vragen om verwerking.”

In memoriam
In 2012 overleden de volgende bewoners en deelnemers:

25 februari Frank van de Beek  (Zanglijster)

31 maart Nel de Jong  (Maanderheim/Veldheim)

12 april Jef van Daalen  (Veluweheim)

4 juni Janna Zuiddam  (Polderheim)

3 augustus Corrie Slingerland  (Veldheim)

9 augustus Kees Hogendoorn  (Rietzanger)

7 september Bea Bolier-Jonker  (Polderheim)

Proces

Leestip: 

‘Beleving van de dood en rouw-
verwerking door mensen met een 
verstandelijke handicap’, brochure 
van Landelijk Kennisnetwerk 
Gehandicaptenzorg

‘Rouw’, door Bettie Versluis en 
Margonda Hartman-van der Vlies
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Een dag van …

8.00 uur: Vertrek vanaf huis 

naar Waardheim. Laurens wacht 

samen met zijn moeder en 

zusjes op de bus! 

De speelruimte is een speciale 

ruimte voor Laurens waar hij 

even tot rust komt en waarin 

hij meerdere keren per dag 

speelt. Laurens doet zelf zijn 

jas uit en gooit hem met een 

grote lach over het hek. 

9.00 uur: Aankomst bij 

Waardheim. Chauffeur Jannie 

brengt Laurens op de groep waar 

hij ontvangen wordt door de 

groepsleiding. Hij wordt naar de 

speelruimte gereden en heeft even 

tijd nodig om te acclimatiseren. 

9.30 uur: Laurens gaat 

in zijn stoel zitten om 

de dagopening bij te 

wonen, welke gedaan 

wordt door de groepslei-

ding. Hij krijgt hierbij een 

gelamineerde ‘Kijk- en 

luisterbijbel’ als verwijzer. 

12.00 uur: Het is tijd om brood 

te gaan eten. Samen met de 

groep wordt er begonnen met 

gebed. Laurens eet zelf zijn 

boterhammen. Hij kiest uit twee 

soorten beleg en drinken. 

13.30 uur: Als het kan gaat 

Laurens weer naar buiten. Hij 

geniet van de nestschommel 

achter Waardheim. Ondertussen 

rapporteert de groepsleiding 

in de computer hoe het met 

Laurens gegaan is en wordt er 

iets geschreven in het mapje 

dat naar de ouders gaat.

Na het eten worden zijn tanden 

gepoetst en ter afsluiting 

van de maaltijd wordt er met 

Laurens gedankt.

13.15-13.45 uur: 
‘Waardheimkoor’ … Op 

maandagmiddag zingen 

alle groepen met elkaar bij 

het grote orgel in de hal. 

Laurens begrijpt het woord 

‘Waardheimkoor’ goed en 

heeft er altijd zin in. Hij gaat 

er snel voor in zijn stoel!

U loopt een dagje mee met Laurens 

Muilwijk, die sinds 2011 vijf dagen per 

week KDC Waardheim bezoekt. Laurens is 

een vrolijke 11-jarige jongen, bekend met 

het epilepsie syndroom van Dravet en een 

zeer ernstige verstandelijke beperking. Met 

dagelijks dezelfde aanpak, een duidelijk 

dagprogramma en de inzet van verwijzers 
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10.45 uur: Het is tijd voor een 

activiteit! Het thema is op dit 

moment ‘mijn huisdier’. Op de 

foto ziet u Laurens echt genie-

ten van een konijn. 

11.15 uur: Laurens gaat lekker 

naar buiten en speelt in een 

eigen speelruimte. Voordat we 

gaan eten, wordt hij verschoont. 

We maken hierbij gebruik van 

een tillift. 

10.00 uur: Na de dagope-

ning is het tijd voor een 

fruitpauze. Laurens kan zelf 

zijn fruithap naar binnen 

lepelen. 

 Laurens vindt het erg leuk om 

zelf zijn drinken te kiezen.

14.00 uur: Spelen in de 

speelruimte... Laurens 

vindt het geweldig leuk 

om een matras uit zijn 

box te krijgen. Hij is hier 

een poos mee bezig. 

14.45 uur: Dagsluiting. We 

gaan eerbiedig in de kring 

zitten en de dag wordt gesloten 

met gebed. Na het zingen 

van een lied wordt er nog wat 

gedronken en speelt Laurens 

nog even in zijn speelruimte.

14.20 uur: Nu is er nog tijd 

voor een korte activiteit; op 

deze foto leest Leanne Laurens 

voor. (foto 15) 

15.30 uur: Een begeleider 

helpt Laurens in zijn jas, helpt 

hem in zijn rolstoel en brengt 

hem naar de bus om naar huis 

te gaan.

Dit was een 

dag van 

Laurens Muilwijk

(bijvoorbeeld de Bijbel laten zien voordat er 

uit gelezen wordt), heeft Laurens het goed 

naar zijn zin op groep ‘het Vergeet-mij-nietje’!

Een dag van …

Door Francina van den Heuvel



 Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren - T: (0488)-48 43 50 - F: (0488)-48 49 24
                             info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

Centrum voor:
     *  Reanimatie en AED opleiding
     *  BHV - CCV - BMI opleiding en certificering
     *  EHBO + kinder EHBO opleiding
     *  Maatwerk trainingen

AED • EHBO/BHV/CCV Opleidingen • EH/BHV artikelen • Verbandkofferservice

Medicall Life Support

EHBO/BHV opleiding en herhalingstraining
neem contact met ons op voor de komende trainingdata of kijk op onze website

nu als complete set:  € 1.595,-- excl. btw (€ 1690,70 incl. btw)

Defibtech Lifeline AED set
+ Safeset 
+ elektroden 
+ wandkast 
+ ophangbeugel, 
samen € 1.920,--

• Zijvak voor bidon 
• Zijvak voor b.v. communicatieapparatuur
• Voldoende mogelijkheden in het voorvak voor 
   verbandmiddelen
• Achtervak met 2 inzettasjes voor het overige 
  materiaal

Experience Event

De ideale hulpverlenerstas voor (sport) evenementen

nu € 38,95 excl. btw (€ 46,35 incl. btw)

2002 ~  2012  al 10 jaar uw partner in Hulpverlening
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Gemeenten
‘s-Gravendeel (OGGiN) € 745,30; 
Achterberg (HHK) € 182,90; Barneveld 
(Herv. PKN) € 500,00; Barneveld 
(OGGiN) € 4.028,19; Bergambacht 
(OGGiN) € 370,25; Bunschoten (OGGiN) 
€ 118,70; Delft (CGGiN) € 121,60; Doorn 
(OGGiN) € 231,05; Doornspijk (HHK) 
€ 10,00; Doornspijk (HHK) € 2.111,45; 
Doornspijk (HHK) € 840,45; Doornspijk 
(HHK) € 50,00; Dordrecht (OGGiN) 
€ 834,00; Ede (OGG) € 4.416,00; 
Harskamp (HHK) € 755,87; Hendrik-Ido-
Ambacht (OGG) € 10.000,00; Houten 
(HHK) € 603,31; Katwijk (Herv. Ger. Ev.) 
€ 220,00; Kinderdijk (OGGiN) € 1.931,47; 
Klundert (OGGiN) € 341,42; Lienden 
(OGGiN) € 153,85; Middelburg (GGiN) 
€ 250,00; Monster (OGGiN) € 110,00; 
Nieuw-Beijerland (OGGiN) € 699,35; 
Oldebroek (HHK) € 26,50; Oldebroek 
(OGGiN) € 302,00; Ouddorp (HHK) 
€ 500,00; Ouddorp (HHK) € 500,00; 
Ouddorp (HHK) 
€ 1.395,74; Ouddorp (HHK) € 1.817,20; 
Puttershoek (OGGiN) € 995,00; Rijssen 
(OGG) € 225,00; Rouveen (HHK) 
€ 585,55; Scheveningen (OGGiN) 
€ 143,10; Scheveningen (OGGiN) 
€ 325,50; Staphorst (HHK) € 50,00; 
Stavenisse (OGGiN) € 535,30; Tholen 
(Herv. PKN) € 70,00; Veenwouden 

(OGGiN) € 384,55; Veenwouden (VHG) 
€ 133,10; Vlaardingen (GGiN) € 275,00; 
Waddinxveen (OGGiN) € 38,00;
Waddinxveen (OGGiN) € 63,75; 
Waddinxveen (OGGiN) € 54,20; 
Waddinxveen (OGGiN) € 176,79; 
Woudenberg (HHK) € 884,73.

Particulieren
€ 5,00 JS te V; 
€ 10,00 FV te W; 
€ 12,50 SvdE te W; 
€ 15,00 EvdE te SC; GH te M; 
€ 20,00 JL te W&A; JvB te B; AvK te N; 
€ 25,00 MdO te OadIJ; TR te R; WvR te 
G; HB te R; 
€ 30,00 PK; 
€ 40,00 CvdW te NB; 
€ 45,38 CB te NB; CB te NB; CB te NB; 
€ 50,00 DT te B; HW te P; JT te W; RH te 
A; JS te B; JvH te L; JS te B; MdB te SM; 
DG te ‘s-G; AvN te A; 
€ 75,00 JK te L; 
€ 100,00 NN; JdP te G; RvD te G; JI te 
DK; HV te K; RK te O; 
€ 125,00 TvW te N; TvW te N; TvW te N; 
€ 130,00 TvE te A; 
€ 150,00 HR te G; CB te KadIJ; 
€ 200,00 DR te S; 
€ 435,00 GvdB te W; 
€ 500,00 JS te D; GB te M; NN te N; NN 
te N; AdH te HIA; 

€ 1.000,00 Hillfresh te B; JB te B; 
PvdS te Z; 
€ 1.500,00 KvA te H.

Busjes
Werkendam € 522,06.

Lingerie
Den Bommel € 1.000,00; Waardenburg 
€ 1.000,00; Wijk en Aalburg € 2.000,00. 

Verkopingen comités 
Leerbroek € 50,00; Open Dag Veldheim 
€ 25.000.00; Open Dag Waardheim 
€ 31.500,00; Garderen € 11.343,80; 
Alblasserdam € 14.800,00; Culemborg, 
€ 4.269,66; Hendrik-Ido-Ambacht 
€ 16.695,70.

Diversen
Alpha Holland, € 182,60; Vriezenveen, 
psalmzangavond € 1.250,00; Ouddorp, 
kaarten K. Tanis € 100,00; Rhenen, 
rommelmarkt en oud ijzer € 600,00; 
Doornspijk, fiets- en marktdag 
€ 9.800,00; Waarder, boekenver-
koop € 600,00; Staphorst, fiets-
tocht € 4.200,00; Alblasserdam 
(marsepeintaarten) € 540,00; 
Tholen, fotokaarten € 75,20; 
Zuid-Beijerland, verkoping 
A. Kruidenier € 260,00; 

Nieuw-Beijerland, diverse acties 
H.J. van Kooten € 1.175,00; Rijssen, 
houtproject € 2.000,00; Hierden, 
ontmoetingsdag € 350,00; Est, kaarten 
C. van Oort € 100,00; Veenendaal, 
‘t Klomperschuurtje Janneke Hop 
€ 4.000,00; Mecotech € 1.000,00; 
Noordeloos, kaarten Aaltje Bloed 
€ 150,00; Oosterland, workshop E. 
Otte-de Kooter € 70,00; Ouddorp, fiets-
tocht € 2.682,10; Urk, gift boottocht 
€ 10.000,00; IJzendoorn, kledingbeurs J. 
Baars € 1.000,00; Hendrik-Ido-Ambacht, 
kaarten J. Pons € 50,00; Numansdorp, 
Mylène-party A. Bijl € 65,00; Tholen, 
kaartverkoop € 360,00; Culemborg, 
cartridges € 55,00; Nieuwe-Tonge, 
verkoping Remo-kleding € 400,00.

Financiën

C.H. van Wolfswinkel
Over het derde kwartaal is het mooie bedrag van € 209.000 

ontvangen. Daarmee komen de totale opbrengsten, exclusief 

nalatenschappen, voor dit jaar al uit op een bedrag van € 

673.000. Vorig jaar ging het tot en met het derde kwartaal om € 

618.000. Daarmee liggen de ontvangsten dit jaar dus aanzienlijk 

hoger dan vorig jaar. We hopen dat deze lijn zich ook in het 

vierde kwartaal nog doorzet. Zeker met het oog op de toekomst 

en gezien de voornemens van het nieuwe kabinet blijft uw steun 

hard nodig. Vanwege de financieel economische situatie zal 

er fors in de zorg worden gesneden en moet steeds vaker een 

beroep gedaan worden op de inzet van eigen middelen.

Adullam mag dankbaar zijn dat zij een betrokken achterban 

heeft. Een achterban die laat zien dat zij elk jaar in staat is om 

de benodigde middelen bij elkaar te brengen. Veel vrijwilligers 

zetten zich daar al jaren voor 

in. Een deel van de vrijwil-

ligers hebben we op 27 september 

jl. ontmoet tijdens een medewerkersavond 

voor comitéleden. We kunnen terug kijken op een mooie 

avond waarin diverse aspecten van fondsenwerving naar voren 

kwamen. De comitéleden werden geïnformeerd over de ontwik-

kelingen binnen en buiten Adullam en we hebben gekeken naar 

de wijze waarop de fondsenwerving nu georganiseerd is. Onder 

leiding van onze nieuwe fondsenwerver, Jan van Velthuizen, 

hebben we in groepen nagedacht over de mogelijkheden om 

daarin te verbeteringen aan te brengen. Net als in de zorg willen 

we ook onze fondsenwerving professionaliseren. Onder het 

motto ‘samen kunnen we meer’ is daar deze avond de aftrap 

voor gegeven. De comités zullen 

daar binnen afzienbare tijd de 

resultaten van gaan zien. We 

spreken de wens uit dat we met 

die inzet ook voor de toekomst 

een bijdrage kunnen leveren 

aan het instandhouden van 

identiteitsgebonden zorg.

Overzicht ontvangsten Donatiefonds

 3e kwartaal 2012:
 Aantal Bedrag
Donaties 447 € 3.576,00
Giften  € 6.917,50

Geslaagde medewerkersavond: 
‘samen kunnen we meer’

€ 673.000

Doelstelling 
2012
€ 1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Nieuwe stand 
t/m derde 
kwartaal 2012
(excl. nalatenschappen)

Betrokken vrijwilligers blijven noodzakelijk. Op de mede-
werkersavond waren er velen aanwezig. Van één van hen, 
de heer H.D. Slagman, voorzitter van de werkgroep fondsen-
werving, hebben we toen afscheid genomen. Bijna 25 jaar 
heeft hij zich ingezet voor de werkgroep en daarmee ook 
voor onze bewoners en deelnemers. Voor die inzet willen wij 
hem ook vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen.
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Puzzel

Bedankt Mineke!
Dag allemaal,

Na de kleurplaat over de herfst hebben we 

dit keer een echte winterbladzijde voor jullie. 

In dit blad hebben jullie vast de verschil-

lende winterfoto’s al gezien; gezelligheid, 

sneeuw, kou … Het hoort allemaal bij de 

winter! Ook de puzzel die jullie hieronder 

zien staan, gaat over dit jaargetijde. Wanneer 

je de antwoorden op de vragen weet, vul je 

deze in. Als je het goed hebt gedaan, lees je 

in de balk de oplossing. Stuur deze oplos-

sing vóór D.V 19 januari naar: 

Puzzelpost Adullam

Mineke van Dijk

Van den Broekestraat 31

7462 VP Rijssen

Vergeet niet je naam, adres 

en leeftijd erbij te vermelden!

Voor de jeugd

Daniëlle Noordegraaf uit 

Krimpen aan den IJssel (5 jaar)

Martin Goudzwaard uit 

Bruinisse (8 jaar)

Siomara Harper uit Den 

Haag (9 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd!

De prijswinnaars

 van de vorige keer zijn:

Vanaf maart 2003 heeft Mineke deze rubriek verzorgt en nu is dit haar laatste puzzel 
voor jullie. Ze is er altijd druk mee geweest, maar heeft het heel leuk gevonden. Ieder 
kwartaal heeft ze een aansprekende puzzel, rebus of kleurplaat verzonnen, uit de 
inzendingen (soms wel meer dan 150!) de drie mooiste gezocht en de prijswinnaars 
een cadeautje toegestuurd. Vanaf deze plaats willen we haar hartelijk bedanken voor 
het vele werk wat ze hiervoor heeft gedaan. In haar eerste bijdrage vroeg Mineke aan 
alle kinderen om haar een kaartje te sturen, zodat ze kon kennismaken. Sturen jullie 
nu allemaal nog een mooie kleurplaat of bedankbrief naar Mineke? 

1. Het wordt gebruikt om een huis warm te krijgen of houden

    2. Het is niet heel droog, het voelt nattig

3. Een soort kachel

    4. Het koudste seizoen

5. Een schoen met een ijzeren onderkant die je kunt gebruiken op het ijs

          6. Je kunt het maken met sneeuw

        7. Het is lekker warm aan je voeten

         8. Door ijzel krijg je last van …

9. De laatste maand van het jaar

    10. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar

          11. Een huis van een Eskimo

12. Op 1 januari begint een …

      13. Veel dieren zie je niet in de winter. Dit komt door hun …

                14. Er ligt ijs op de vijver, het water in de vijver is …

     15. Witte neerslag

16. Het wordt gemaakt van een schapenvacht

17. Je trekt het aan wanneer je in de winter naar buiten gaat

     18. Een ander woord voor seizoenen

      19. Het voelt lekker warm om je nek

         20. ’s Winters is het ’s avonds al vroeg …

Wil jij deze rubriek gaan verzorgen?
Bij de invulling van deze rubriek heb je veel vrijheid. Natuurlijk moeten de puz-
zels, kleurplaten e.d. wel aansluiten bij de doelgroep. De doelgroep bestaat uit 
kinderen van 3 tot 15 jaar en gehandicapten die functioneren rond dit leeftijds-
niveau. Je vindt het ieder kwartaal weer een uitdaging om een creatieve invul-
ling te bedenken voor deze rubriek. Na ontvangst van de inzendingen kies je 
prijswinnaars uit en stuur je ze een klein cadeautje toe. Heb je interesse? Reageer 
vóór D.V. 19 januari a.s. naar Jan van Velthuizen: jvanvelthuizen@adullamzorg.nl. 
Wie weet verzorg jij de rubriek voor D.V. het maartnummer. 

Oproep!
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Door meester Brand Bron: ‘Wonderen in de strijd’, J. van Reenen

Verhaal

Een poosje geleden heeft een heel 
stuk van de stad in brand gestaan. 

Ik moet eerlijk toegeven dat Van den 
Cornput een goed idee had; hij gaf ons 
wollen handschoenen. Zodra een kogel 
over de muur vloog, grepen we zo’n 
gloeiende bal beet en gooiden hem in 
een grote waterbak. Overal in de stad 
staan die tonnen met water.
Maar de knagende honger vind ik op 
dit moment het ergst. Er dreigt opstand. 
Toch weet eigenlijk iedereen wel dat 
Van den Cornput een dapper man is. Hij 
denkt er niet over om de stad over te 
geven aan de vijand van Oranje.
Echt, volgens mij loopt nu zowat de 
halve stad naar de commandant. Ze 
schreeuwen en schelden zelfs. Een 
beetje nieuwsgierig, maar vooral 
verdrietig loop ik er naar toe. Van den 
Cornput staat kaarsrecht en zijn ogen 
fonkelen. “Wegwezen”, schalt zijn stem 
over het plein, “naar huis jullie!” Heel 
wat mensen buigen hun hoofd en lopen 
mompelend weg.
“Maar waar halen we ons eten dan 
vandaan?”, buldert Lambert. Hij kijkt 
de commandant woedend aan. “Heb je 
daar soms ideeën over? Of laat je ons 
verhongeren?”
“We hébben nog. Het is nog niet zover”, 
klinkt de vastberaden stem van Van 
den Cornput. Terwijl meer mensen 
afdruipen, loop ik met een paar van mijn 

vrienden naar de commandant.
“Kunnen wij u ergens mee helpen?”, 
vraagt Joris. De commandant buigt zich 
voorover en zegt dat hij het in gedach-
ten zal houden. Zodra hij hulp nodig 
heeft, zal hij ons waarschuwen.
Als we teruglopen merk ik hoe ontzet-
tend koud het is. Het is wel duidelijk dat 
het echt winter is. Met dit weer zit je 
het liefst thuis. Voor ons lopen een paar 
soldaten. Ze doen een ronde door de 
stad. Hoe lang zal het nog duren voor 
we ons echt overgeven?
Het gefladder van vogels trekt opeens 
mijn aandacht. Een paar vogels strijken 

neer op de weg, enkele meters voor de 
soldaten. Ze staan verrast stil. Ook wij 
houden onze pas in.
Ze maken nogal lawaai, die beesten. Met 
schrille kreetjes laten ze weten dat ze er 
zijn. Eén van de soldaten loopt behoed-
zaam naar voren. Met wijd open ogen 
zie ik hoe de soldaten met een paar 
vlugge grepen drie vogels te pakken 
hebben.
“Wat zijn dit, joh?”, roept één van de sol-
daten met een vogel tussen zijn handen.
“Hm, gewone veldhoenders”, zegt de 
ander. “Maar hoe komen die hier? Het is 
nog wel winter.”
“Wat doen we?”
“Braden?”
“Mag niet. We mogen niet meer eten 
dan afgesproken is.”
“Zullen we ermee naar de commandant 
gaan?”
We volgen nieuwsgierig de soldaten 
omdat we voelen dat hier iets bijzon-
ders gebeurt. Ten slotte begint Van de 
Cornput te spreken. Zijn stem klinkt 
helder.
“De drie vogels wijzen ons op onze 
Drie-enige God. Hij zal voor ons zorgen. 
Maar... ons vertrouwen op Hem is zo 
zwak... We zullen niet binnen drie weken 
worden gespijzigd. Toch zal Hij voorze-
ker helpen in de nood.”
Iedereen zwijgt.
“Verdeel de vogels nu maar onder de 
soldaten”, besluit de commandant.

Ruim twee weken later zet de dooi in. De 
vijand heeft grote moeite de wagens te 
verplaatsen door de blubber. De aftocht 
begint. Na drie weken wordt de stad 
bevrijd door bevriende troepen. God is 
groot en we begrijpen Hem niet.

Wonderlijke redding 
in Steenwijk, 1581

Tekening: Piet Hanegraaf

Niet alleen ik, maar heel 

veel burgers zijn het zat. 

De vijandelijke troepen 

schieten nu ook al met 

gloeiende kogels over de 

muur van onze stad. Als 

we ons overgeven, blijven 

we misschien in leven. Wat 

moeten we doen?
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Op deze pagina’s willen 

wij u weer gedeeltelijk 

op de hoogte brengen 

van het samen werken 

voor Adullam. Natuurlijk 

is er veel meer geweest 

maar horen of krijgen we 

lang niet alles mee. Dat 

hoeft ook niet want dan 

zou ons blad veel te dik 

worden. Wel is het goed 

dat ook de achterban iets 

verneemt van hetgeen 

heeft plaatsgevonden of 

alsnog zal plaatsvinden. 

Ook nu weer onze 

hartelijke dank voor alles!

H. Compagner

Verkoping Werkendam

Krentenbroodactie

Opnieuw kunnen 
we terugzien op een 
zonnige en goed 
verlopen verkoopdag 
in Werkendam. Het 
was de 25e verkoping 
die het comité heeft 
georganiseerd. In de 
loop der jaren is deze 
jaarlijkse verkoopdag 
uitgegroeid tot een 
markt met een groot 
aantal kramen en een 
breed assortiment. Een 
dag die ieder jaar weer veel gezelligheid met zich meebrengt. Er was veel ruimte 
voor onderling contact, onder het genot van een kopje koffie of tijdens het oplossen 
van de fotopuzzel van (oud) Werkendam. Ook voor de kinderen was er van alles te 
doen: ponyrijden, schieten, spijkerslaan, knutselen etc. De opbrengst was een netto 
bedrag van € 13.000,00, waarvoor we allen die een bijdrage hebben geleverd hartelijk 
bedanken! De prijswinnaars van de kleurwedstrijd zijn: Elina Rijneveld (Achtervliet 5), 
Anna Smits (Wilgenlaan 23) en Rosanne van Suijlekom (Hoogstraat 100). De fotopuz-
zel is gewonnen door Monica Visser (Postelstraat 2).

Het is alweer even geleden (maart 2012) dat de leerlingen uit groep 7 
van de Koningin Julianaschool te ’s-Gravenpolder, een krentenbroodactie 
hielden. De netto opbrengst was € 1009,70. Dit bedrag hebben ze persoon-
lijk overhandigd aan DAC Waardheim te Puttershoek. Daar kregen ze door 
twee deelnemers een drankje en een zelfgemaakte taart aangeboden. De 
leerlingen mochten appelflappen bakken in de bakkerij van Waardheim 
en ze kregen een rondleiding zodat ze een indruk kregen van wie er naar 

Waardheim gaan en wat ze daar allemaal doen. Het 
was een fijne middag!

Samen werken

Opgave voor de pagina’s  ‘Samen werken’
Heeft u mededelingen, aankondigingen, andere berichtjes of verslagen? Stuur uw bijdrage, met foto, liefst digitaal, naar:

De heer H. Compagner
Nieuwendijk 5a
8028 RS Zwolle
T 0529 42 74 77
hcompagner@solcon.nl

Inlevertijd voor het 
maartnummer: 
uiterlijk D.V. 29 januari a.s.

  D.V. 9 maart 2013 
Dameskrans ‘Avondvlijt’; 
Verkoping; van 
15.00 tot 21.00 uur; 
Achterbergsestraatweg 
180, Achterberg.

U bent welkom
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Samen werken
Winterfair en oliebollen ten behoeve van stichting Adullam

Op D.V. vrijdag 28 december 2012 zal er in en om DAC 
Waardheim (Groeneweg 10 te Puttershoek), van 12.00 tot 
20.00 uur, voor de tweede keer een Winterfair plaatsvinden 
welke georganiseerd wordt door commissie ‘Open Dag 
Waardheim’. U kunt hier terecht voor o.a. wintergerelateerde 
lekkernijen, (woon)accessoires, tassen, shawls, speelgoed, 
boeken, enz. U kunt zingen en muziek beluisteren of gezel-
lig bijpraten met bekenden, terwijl u geniet van warme 
chocolademelk met een oliebol, erwtensoep, een broodje 
warme worst of iets 
anders. Ook aan de 
kinderen is gedacht 
(knutselen, voorle-
zen). Kortom, een 
leuk uitstapje voor in 
de kerstvakantie en u 

steunt zodoende ook onze 
gehandicapten.
Tegelijk met de Winterfair 
hopen we een Oud en 
Nieuw bestelactie te 
houden. U kunt t/m D.V. 
26 december heerlijke 
oliebollen, appelbeignets 
en andere lekkernijen 
bestellen. De bestellingen kunnen afgehaald worden tijdens 
de Winterfair of op D.V. maandag 31 december bij enkele 
afhaalpunten. Voor het plaatsen van een bestelling of informa-
tie over de afhaalpunten, kunt u telefonisch contact opnemen 
met mevrouw De Groot T 0186 61 73 86 of mevrouw Den 
Breejen T 0186 62 55 74. Ook is het mogelijk een bestelformu-
lier in te vullen op de website www.opendagwaardheim.nl.

Oliebollenactie 
‘Kroonheim’ 2012

Afhaaladres: 
U kunt uw bestelling afhalen in het magazijn 
van Kroonheim bij winkeltje ’t Hofje, ’t Hof 12 
te Uddel. 
Afhalen kan op D.V. zaterdag 29 
december a.s. tussen 14.00 en 15.30 uur.

Prijzen:
10 oliebollen voor € 6,50*
5 appelbeignets voor € 5,50

* Koopt u 4 zakken of meer, dan betaalt u 
€ 6,00 per zak!

Bestellen bij:
•	 mevrouw	M.T.	Benschop
 T 0348 55 33 29 of 06 40 70 73 54;
•	 mevrouw	F.	Bolk,	T	06	30	02	21	38	of	

per e-mail: friedabolk@gmail.com; 
•	 familie	Van	de	Ruitenbeek,	
 T 0577 45 64 28 of per e-mail: 

avanderuitenbeek@solcon.nl.

Wanneer u per e-mail besteld, dan 
graag onder vermelding van ‘Uddel’. 
Bestellen kan tot D.V. zaterdag 
29 december a.s. 10.00 uur!

De oliebollen 
worden gebakken 
door familie Bolk.
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Boekenactie
Door één of meerdere van onderstaande uitgaven te bestellen, steunt u 
stichting Adullam. Met de uitgevers zijn goede afspraken gemaakt over 
het af te dragen winstpercentage.

ds. M. van de Ketterij 

‘Tot lering en troost’
De Heidelbergse Catechismus verklaard in 62 predicaties. 
Twee delen, gebonden in leder-gelamineerd. Voorwoord door 
ds. T. Klok. Prijs: € 79,50 

‘Vrede zij ulieden’, deel 2 
Tweede achttal predicaties rondom Advent, Kerst en jaarwis-
seling. Prijs: € 14,90 

 ds. C. Smits

‘De overwinning van het Lam’ 
Acht preken over de zeven gemeenten van klein-Azië. 
Prijs: € 15,00 

‘Komt tezamen en hoort’ 
Serie preken over de zegeningen van vader Jacob. 
Prijs: € 16,50

‘Ik zal horen wat God de HEERE spreken zal’, 
deel 2 
52 meditaties, rekening houdend met het kerkelijk jaar. 
Prijs: € 15,00 

ds. C. Kramp

‘Sions Bevrijder, Bevrijding en Leerschool’
Tiental bevindelijke predicaties en een levensbeschrijving van 
Cornelis Kramp. Prijs: € 19,50

Diverse predikanten

‘Gods Woord houdt stand 
in eeuwigheid’
52 meditaties van o.a. ds. Barth, ds. 
M. van Beek, ds. J. de Groot, ds. A. van 
Straalen e.a. Prijs: € 15,00

Tweede druk koraalboek ‘150 Psalmen in 
twee toonsoorten’
In oktober jl. is de tweede druk verschenen van het koraalboek 
met daarin al de 150 psalmen in 2 toonsoorten door Cor van 
Dijk. Iedere psalm is voorzien van een voorspel, een koraalzetting, 
een tussenspel met modulatie en een tweede koraalzetting. De 
gehanteerde stijl is romantisch en bijzonder geschikt voor zowel 
huiselijk als kerkelijk gebruik. Deze uitgave draagt de titel ‘Voor 
de Opperzangmeester’. In dit koraalboek is de toonhoogte van 

diverse psalmen verlaagd omdat de hoge ‘e’ in 
sommige gemeenten net iets te hoog is. Het 
koraalboek is alleen in notenschrift verkrijgbaar. 
Muziekuitgeverij Cantique heeft spontaan aan-
geboden dat de exemplaren welke via Adullam 
worden verkocht, een royale bonus opleveren 
voor de Stichting. Prijs: € 59,50

Bovenstaande uitgaven kunt u bestellen bij:
De heer H.D. Slagman (voormalig voorzitter Werkgroep 
Fondsenwerving)
Marijkestraat 2, 7462 HV Rijssen
T 0548 51 70 76, hd.slagman@solcon.nl 

Comité en vrijwilligers uit Geldermalsen
Hiermee zetten we onze (oud)comitéleden en de 
vele vrijwilligers uit Geldermalsen een keer in het zon-
netje. In mei 1986 zijn we begonnen in een schuur en 
sinds die tijd organiseren we twee keer per jaar een 
verkoping. Tegenwoordig houden we de verkoping 
in de bedrijfshal van de Gebr. van Doorn, die ons de 
hal belangeloos ter beschikking stellen. Door een 
groot assortiment aan spullen en etenswaren mag het 
iedere keer weer een gezellige en geslaagde verkoping 
zijn met als opbrengst ruim € 10.000,00. 
De groeten uit Geldermalsen van familie Visser
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Vrijwilligers in het zonnetje

De buren van Van Dijk schrijven als volgt: 
“In de zomer van 2006 zijn we vanuit de 
Betuwe in Gouda komen wonen en ont-
dekten we dat een paar huizen verderop 
een bijzondere buurman woont. Hij is 
heel betrokken met de buurt en deelt 
vaak de groente uit zijn volkstuin. Door 
een beroerte die hij 20 jaar geleden heeft 
gehad, kan hij een arm en been slechts 
deels gebruiken. Toch verzamelt hij elke 
week oud papier voor Adullam en brengt 
dit naar Waddinxveen. Zijn vrouw Rina 
helpt en ondersteunt hem waar het kan en nodig is. In de barre 
winters zagen we hem met een zelfbedachte slee (kist met een 
touw) de sneeuw ruimen rond zijn auto want het ‘papier’ moest 

doorgaan. Ja, een bijzondere buurman, die Arie 
van Dijk. Hij verdient van ons een grote pluim en 
een eervolle vermelding in het Adullam-blad.”
De buren Ab en Tonny Snoei

Trouwe papierinzamelaar voor Adullam: de heer Arie van Dijk



Onder redactie van Mien van Ginkel

We zijn getrouwd!

Op 12 september jl. werd 
Corine van de Schootbrugge 
(Kroonheim-Wielewaal/
Nachtegaal) de echtgenote 
van René Nijhof.

Philip Docter (De 
10 Domeinen) 

trad op 12 juli jl. in 
het huwelijk met 

Joany Vrijheid. 

De grote dag van Joanke Kole (De Mantelienge) 
en Steven van der Vliet was op 14 september jl.

31 augustus jl.: het begin 
van het huwelijk van Ellen 
Koers (Schoonsterheim) en 

Cornell Knulst.

Ellen van den Ende (De 
Mantelienge) en Jaco van Ginkel 
gaven elkaar 28 
september jl. 
het ja-woord.

Per 28 september jl. 
gingen Jacolien Brinks 

(Zuiderheim) en Bart 
Beverloo verder als man 

en vrouw.

Op 3 oktober jl. trad 
Maaike Huisman 
(Molenheim) in het 
huwelijk met Wout 
van Hell.

De huwelijksdag 
van Dorinda 

Bezemer (DAC 
Waardheim) en 

Livinus Stander was 9 oktober jl.

Willianne de Jong 
(DAC Waardheim) 

en Jan in ’t Veld 
stonden 12 

oktober jl. als 
bruidspaar in het 

middelpunt.

Het huwelijk van 
Gerrita van Dam 

(Kroonheim-
Wielewaal/

Nachtegaal) en Arie 
van Steenselen werd 

op 14 september jl. 
gesloten.

Even buurten

Grietje 
Kloosterman 
(Muiderheim) was 
in het afgelopen 
kwartaal 12,5 jaar 
werkzaam bij 
Adullam.

Bewoners 25 jaar bij 
Adullam: Geesje 
van der Plas en 
Sjaak Beijer. Ze 

wonen beiden 
op woon-
voorziening 
Polderheim. Samen 

met hun familieleden 
en de bewoners zijn ze een dagje 

naar de GBS in Leerdam 
geweest. Het was een 
geslaagd dagje uit …

Jubileum
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Even buurten

Gouden handen

Twee mannen met gouden 
handen zijn door De 10 Domeinen 
(Kroonheim) voorgedragen om 
eens voor het voetlicht gehaald 
te worden. De heer A. van 
Ruitenbeek (op de foto geflan-
keerd door twee bewoners van De 
10 Domeinen) die bekend staat als ‘de regelaar’ en de heer 
C. van Asselt, zijn trouwe hulp! Een waslijn maken, bestraten, 
verven, dakgoten schoonmaken, tuinwerkzaamheden; de 
heren zijn van vele markten thuis. De 10 Domeinen, maar ook 
heel Kroonheim, is hen heel dankbaar voor het vele werk dat 

zij voor hen verzetten!

De verstelmand
Hier een knoopje af, daar een naadje los of een nieuw elastiekje 
nodig; op Borchheim is altijd wel iets dat in 
de verstelmand belandt. Maar het is natuur-
lijk niet de bedoeling dat het daar blijft 
liggen! Gelukkig is het dan mevrouw A. de 
Vries-van de Top die zich erover ontfermt 
en met een sneltreinvaart alle probleem-
pjes oplost. Tot grote tevredenheid van 
de Borchheim-dames die haar wel eens in 
het zonnetje willen zetten en haar hartelijk 
bedanken voor haar vrijwillige hulp!

Ze zijn op Waardheim niet 
weg te denken, deze zes 
deelnemers. Al 12,5 jaar heb-

ben zij daar overdag hun 
eigen plek. 1  Stefan van 

Dam, 2  Petra van Zanten, 
3  Marjolijn Roos, 4  Erwin 
Hollebrandse, 5  Edwin den 
Braber en 6  Bram de Frel hóren 
er gewoon! In september jl. werd 
daar op gepaste wijze aandacht 

aan besteed. Hartelijk gefeliciteerd 
allemaal!

Vakantie
Wie je tijdens vakanties ook 
aantreft op Borchheim, zelden 
Gerdine Klop. Maar dit jaar kwam 
ze toch enkele dagen terug naar 
Ede en dat vonden zij en haar 
medebewoners wel erg gezellig! 
Vooral toen er juist een dagje naar het Openluchtmuseum 
op het programma stond; dat kwam wel héél goed uit!

Op aanvraag
Op de foto ziet u de heer Kruidenier, de 
opa van Arnold (deelnemer van DAC 
Waardheim). Hij is al vanaf 2000 actief 
voor Adullam. Op aanvraag maakt hij 
allerlei houten producten. Hier is hij 
bezig met een schouw, maar ook drieluiken, lantaarns, dienbladen, 
en knikkerbakken worden gemaakt, waarbij de opbrengst 100% voor 
Adullam is. Bedankt en we wensen u nog veel gezonde jaren toe! 

5

2

4

1

3

6

Al 12,5 jaar

Als dank …
Een dagje uit naar DAC Veldheim; als dank voor meer dan 12,5 jaar trouwe hulp als vrijwilligers 
bij Molenheim en Polderheim. Vijf dames jubileerden vanwege hun inzet bij het huishoudelijk 
werk. In Ede werden ze gastvrij ontvangen en heerlijk verwend! Dames, hartelijk dank voor 
jullie inzet en tevens hartelijk dank aan de Veldheimers voor het geweldige ontvangst!
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Op zaterdag 15 september jl. is de jaarlijkse traditionele 
Adullam-verkoping gehouden.
De verkoping vond, in tegenstelling tot andere jaren, niet 
plaats bij DAC Horstheim maar op het grote marktterrein 
in het centrum van Staphorst. Dit in verband met de bouw 
van een nieuw verenigingsgebouw. De publieke belang-
stelling was groot en er heerste een gezellige sfeer. De 
kopers konden weer kiezen uit een ruim assortiment van 
artikelen. Het comité was er ook dit jaar weer in geslaagd 
nog meer diversiteit in de verkoopartikelen aan te brengen. 
Een bijzondere attractie was de opstelling van een oude 
brandweerauto waarbij men tegen een geringe betaling een 
leuke foto kon laten maken. Dit viel met name bij kinderen 
bijzonder in de smaak. Ook stonden twee legerjeeps klaar 
waarmee kinderen een ritje door het dorp konden maken. 

Hieraan hebben in totaal 
ongeveer 160 kinderen deelgenomen. De lege flessen inza-
meling leverde weer een mooi bedrag aan statiegeld op. Op 
het marktterrein waren voldoende stoeltjes opgesteld waar 
men even kon zitten en genieten van de gezellige drukte. 
Al met al een was het een sfeervolle en zeer geslaagde dag, 
ondanks de nieuwe locatie.
Het comité wil iedereen bedanken die, op welke wijze dan 
ook, aan het behaalde resultaat heeft meegewerkt. Dit 
geldt in het bijzonder ook voor de vele vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet.

Ook dit jaar stroomden de bezoe-
kers op donderdag 18 oktober jl. 
weer in grote getalen het terrein 
van Kroonheim op, om de jaarlijkse 
‘Kroonheim-dag’ mee te maken. De 
auto’s stonden vanaf het Uddelermeer 
tot ver voorbij Kroonheim geparkeerd. 
Ook het weer was prima; ‘s morgens 
begon het even iets te miezeren, maar 
verder was het heel de dag prima 
markt-weer. Het was een hele gezellige 

dag en we hoorden iemand 
zeggen: “Het lijkt wel één grote 
familie, zo gezellig en zo’n fijne 
sfeer onder elkaar.” Het aanbod was 
ook weer heel divers. Zo waren er 
tweedehands spullen, kleding en 
hoeden, een stoffenkraam, kaarten, 
boeken, bloemen en natuurlijk de 
nodige eetgelegenheden zoals 
een broodje warme beenham, een 
viskraam die het maar nauwe-

lijks aan kon, patat, soep, broodjes 
gezond, koffie met iets lekkers erbij 
enz. Natuurlijk werden heel de dag 
door de bekende heerlijke oliebollen 
gebakken. Ook het winkeltje werd 
druk bezocht en heeft veel verkocht. 
De Amerikaanse verkoping trok 
ook veel bieders en kopers. Veel 
mensen lieten zich in de huifkarren 
rondrijden door de bossen en de 
jeugd vermaakte zich ook prima op 

het springkussen en de skelters of ze 
gingen knutselen in de knutselkraam. 
De bewoners van Kroonheim zijn heel 
druk geweest met de voorbereidingen 
en verkochten trots hun zelfgemaakte 
artikelen. De fantastische opbrengst 
was ruim € 22.000,00!
Kortom, de vele vrijwilligers die hiervoor 
met elkaar hun best hebben gedaan, 
mogen terugzien op een geweldige 
geslaagde dag! Bedankt allemaal!

Verkoping in 
Staphorst

‘Kroonheim-dag’ weer zeer druk bezocht

Open Dag/verkoping



Voor- en najaarsverkoop
Wat begon als een jaarlijkse verkoop, is nu 
een voor- en najaarsverkoop. De zaterdag 
na bid- en dankdag rijdt de vrijwilligers-
trein door Rijssen. In mum van tijd wordt 
de aula van de Jacobus Fruytier school 
omgebouwd tot een gezellig marktplein 
met zo’n 25 tot 30 kramen, bemand met 
enthousiaste vrijwilligers, die allerlei waren 
aan de man brengen. Voor de kinderen 
zijn er verschillende activiteiten. De ver-
kopingen eindigen om 12.30 uur en om 
13.00 uur wordt er een sluiting gedaan 
door een predikant of ouderling.
 
Fietstochten
Vanaf 2009 worden er door het comité 
ook fietstochten georganiseerd. De laatste 
zaterdag voor de zomervakantie stap-
pen veel Adullam-vrienden op de fiets. 
Onlangs ging men voor de vierde keer. 
De tocht gaat door Rijssen en omstreken. 
Onderweg treft men posten met lek-
kernij aan, waar gretig gebruikt van wordt 
gemaakt. Tot nu toe zijn we er als comité 
in geslaagd om mooie, afwisselende 
fietstochten te organiseren die aan een 
groeiende belangstelling voldoen. 

Psalmzangavond
Afgelopen seizoen werd er voor het eerst 

een psalmzangavond gehouden. Ook 
hiervoor was de belangstelling groot. 
Velen togen naar de Oranjekerk van de 
Oud Gereformeerde Gemeente. Tevens 
werd er door de plaatselijke bovenstem-
groep medewerking verleend. Er werd 
gezongen door jong en oud, voor en 
met gehandicapten. Een ouderling uit 
de plaatselijke gemeente had de leiding 
en verzorgde een meditatie. Als comité 
kunnen we met velen terugkijken op een 
goede avond. Het comité heeft het voor-
nemen om dit jaarlijks te gaan verzorgen. 

Handwerkavonden
In de wintermaanden komen er om de 
veertien dagen dames van de verschil-
lende gemeenten bij elkaar, in een van de 
zalen van genoemde Oranjekerk. Op deze 
avonden worden er allerlei activiteiten 
verricht. Deze avonden, die als gezellig 
worden ervaren, dragen op zijn tijd ook 
hun financiële steentje bij (wat gemaakt 
wordt is voor de verkoop).

Oliebollen
Tussen kerst en oudejaarsdag worden 
oliebollen gebakken. Veel bestellingen, 
klein en groot, gaan het land door. 
Hoewel de oliebollenverkoop geen 

aangelegenheid van het comité is, zijn er 
wel diverse comitéleden bij betrokken. 
De oliebollenkraam is uitgerust met een 
zelfgemaakte en zelfontworpen bakinstal-
latie. Het resultaat mag er zijn; de verkoop 
loopt als een trein. Niet alleen Rijssenaren 
zijn dol op de Rijssense oliebollen, maar 
ook afnemers uit o.a. Enter, Vriezenveen 
en Staphorst. Veel basisschoolleerlingen 
smullen in de laatste schoolweek van de 
oliebollen. Op het voortgezet onderwijs 
worden ze tijdens de pauzes verkocht. 
Al met al worden er zo’n 10.000 stuks 
verkocht.

Brandhout
Naast genoemde activiteiten kunt u in 
Rijssen ook nog terecht voor brandhout. 
Met behulp van verschillende vrijwilligers 
worden hele boomstammen verwerkt tot 
gezaagd en gekloofd hout. Velen zitten er 
’s winter warm bij dankzij Adullam-hout. 
Ook hier geldt dat er van verschillende 
kanten met de Stichting wordt meege-
leefd. Het idee alleen al is om warm van te 
worden. 

Wens
Het is de wens van het comité om dit 
werk voort te mogen zetten. We hopen 
dat het werk van de stichting Adullam 
hierdoor gesteund en waar mogelijk 
uitgebreid mag worden. Bovenal dat het 
mag zijn tot uitbreiding van Gods konink-
rijk, ook onder onze gehandicapten. 
Adullam-comité Rijssen 

In 1986 werd Adullam-comité Rijssen opgericht en het bestaat 
nu inmiddels ruim 26 jaar. Het begon met de jaarlijkse verkoop. 
Momenteel bestaat het comité uit zeven leden (uit verschillende kerk-
formaties). Hieronder treft u een overzicht van de activiteiten aan.
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Comité in het zonnetje

Adullam-comité Rijssen 



Door mw. J. Visscher
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Zijn er nog liefhebbers om aan de vakantieweek van D.V. volgend jaar deel te nemen? We vragen zowel 
vakantiegasten als vrijwillige begeleiding. Voor interesse kunt u contact opnemen met mevrouw J. Visscher 
(lid Centrale Cliënten Raad), T 0522 46 33 55 of famvisscher@kliksafe.nl. 

Op vakantie in 
Ouddorp

En zo gingen we op maandagmorgen vanuit Punthorst, Hasselt en Rouveen op weg naar Ouddorp. Een hele 
rit, maar Hessel en Lucel vermaakten zich prima met het aapje van Hessel, die hij lustig door de auto liet 
slingeren. Na een tussenstop om wat te drinken, kwamen we tegen de middag aan in Ouddorp, waar we 
gastvrij werden ontvangen met verse koffie en Zeeuwse bolussen. 

Er gingen allemaal vertrouwde begeleiders mee; een bekende 
vanuit het gastgezin voor Margje, de oudste zus van Hillie, de 
moeder van Hessel en de moeder van Lucel. Hoewel er ook 
aanmeldingen waren voor dit vrijwilligerswerk, wat uiteraard zeer 
gewaardeerd werd, hebben we deze eerste keer gekozen voor 
bekenden van de deelnemers.

We konden de kamers uitzoeken die 
we nodig hadden; er was keus genoeg. 
Daarna hebben we de koffers uitgepakt 
en hadden we ons stekkie al gauw 
gevonden. Buiten konden we ons ook 
prima vermaken in de ruime omheinde 
tuin. De driewielfiets deed prachtig dienst 
als taxi; Lucel reed rondjes met Hessel in 
de bagagebak.
Wat is Ouddorp toch een prachtige 
omgeving om lekker op vakantie te zijn. 
Je kunt er alle kanten op en telkens kom je de zee weer tegen! 
Even wat boodschappen doen in het dorp en je volgt de borden 
‘Strand’. De deelnemers hadden een klim over het duin er graag 
voor over om lekker even de zeewind door hun haar te voelen 
waaien. De volgende dag brachten we eerst een bezoek aan de 

Mèkkerstee. Wat hebben ze daar genoten van de vele geiten in 
allerlei formaten en verschillende soorten kippen. Het mooiste 
van alles vond Margje het dikke varken, dat lag te wroeten in 
de modder. Na alles gezien te hebben, hebben we onze maag 
gevuld met een heerlijke pannenkoek.

’s Middags gingen we weer lekker naar 
zee waar we heerlijk langs het water 
hebben gelopen. Hessel, die eerst met 
verwondering naar al het water keek, was 
even later niet meer te houden en wilde 
dat water ook wel met zijn voetjes voelen! 
En niet alleen de kleine Hessel, maar ook 
de anderen hadden rap hun schoenen uit. 
Na de wandeling hebben we nog heerlijk 
gepicknickt in de duinen!

En zo regen de dagen zich aaneen. Naar 
de markt in Goederede, naar de speeltuin 

in Ouddorp en dagelijks even naar zee. Toen was het alweer zater-
dag; tijd om de koffers te pakken en naar huis te gaan. We kunnen 
terugzien op een mooie vakantieweek. Zowel de deelnemers als 
hun begeleiding hebben er volop van genoten en zien uit naar 
een vervolg hiervan. 

Ook op vakantie?
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17 september jl. was een bijzondere dag in de geschiedenis 
van Kroonheim. Op deze dag startte de activiteitenboerderij 
voor deelnemers van DAC Kroonheim. Op ruim een kilometer 
afstand van Kroonheim krijgen elke dag negen vaste deelnemers 
dagbesteding in een rustige en mooie omgeving tussen de 
dieren en het groen. Elke dag gaat één van de DAC groepen met 
hun eigen begeleider naar de boerderij om daar op de ‘Deel’ 
rust en ontspanning te krijgen 
of juist te werken 
op de boerderij. Op 
deze manier genieten 
er zoveel als mogelijk 
deelnemers van dit 
mooie stukje dagbe-
steding en natuur! Een 
mooi project, wat nog 
in de steigers staat, maar 

waar de deelnemers nu al erg blij mee zijn. Dieren verzorgen bin-
nen en buiten, onderhouden van het terrein, schilderen, koken 
en bakken … Er is voor een ieder wat wils om een dag buiten het 
gewone werk om te hebben! 
D.V. voorjaar 2013 hopen we deze boerderij te openen, waarbij u 
door een uitnodiging of een verslag in het Adullam-contact meer 
zult zien van dit unieke project!

Nieuwbouw woonzorg-
centrum te Barneveld 

Adullam groeit

Na het doorlopen van de gebruikelijke 
procedures, is nu het moment aangebroken 
dat we daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. 
Voor ons en de bewoners is dit verheugend 
nieuws. “Eindelijk gaat het dan toch begin-
nen”, zo verzucht één van de bewoners. 
Een andere bewoner is erg benieuwd hoe 
zijn nieuwe kamer zal worden. Weer een 
andere bewoner wacht rustig af. In ieder 
geval gaan we D.V. de komende tijd zien hoe 
het nieuwe gebouw vorm gaat krijgen. We 
verwachten dat we in de herfst van 2013 het 

nieuwe gebouw in gebruik kunnen 
nemen. Maar voor het zover is, moet 
er nog heel veel gebeuren. 
Op vrijdag 23 november jl. werd voor 
alle belanghebbenden en belangstel-
lenden een start-bouw-bijeenkomst 
georganiseerd, zodat we de eerste 
vorderingen van de aannemer met 
eigen ogen konden zien. De bouw gaat 
ondertussen door en we hopen u in een 
volgend nummer wat recente bouwplaat-
jes te kunnen laten zien. 

Het nieuwe woonzorgcentrum heeft nog 
geen naam. We vragen u ons te helpen met 
het bedenken van een frisse, nieuwe naam, 
graag eindigend op ‘heim’. De inzendingen 
worden beoordeeld door een jury die 
samengesteld wordt uit medewerkers en 

bewoners. Iedereen mag meedoen. De 
inzender van de gekozen naam ontvangt 
een leuke attentie. Graag namen inzenden 
naar: Centraal bureau, Antwoordnummer 
1272, 3770 WB Barneveld of per e-mail 
naar info@adullamzorg.nl

Activiteitenboerderij te Uddel

Gezocht: een originele naam voor het woonzorgcentrum te Barneveld!

......heim
woonzorgcentrum Barneveld

 … de activiteitenboerderij …

Sander Koudstaal heeft hard 

meegewerkt met het opruimen!
 Wim Henk Koelewijn is 

ontspannend aan het lezen 

in de buitenlucht






