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Éfeze 5:14
Een machtig bevel 

In dit vers klinkt een machtig bevel! Paulus zegt: “Sta op uit 
de doden”. Maar hoe kan een dode opstaan? Hij hoort zo’n 
bevel niet eens. Hij leeft immers niet meer. Hij is dood. En, 
aan een dode bevelen geven, heeft geen zin. Het is vergeefse 
moeite. Toch zegt Paulus, in Naam van zijn Zender: “Sta op uit 
de doden”.

Ontwaken door Gods stem
Er gaat een bevel aan vooraf: “Ontwaak, gij die slaapt”. Paulus 
spreekt hier tot de kinderen Gods in Éfeze. In hoofdstuk 5:8 
wijst hij op hun vroegere, ellendige staat: “Want gij waart
eertijds duisternis”. Om meteen te ver-
volgen: “Maar nu zijt gij licht in den 
Heere”. En om daar de opdracht aan 
te verbinden: “Wandelt als kinderen 
des lichts”. In de volgende verzen wijst 
Paulus op het gevaar van mee te doen 
met allerlei zonden zoals hoererij, gie-
righeid, loos gepraat, laster en spot. Van 
dit gevaar is ook Gods kind niet geheel 
gevrijwaard. Er is, nadat hij tot geloof is 
gekomen, een liefhebben van de Heere 
en een breken met de zonde gekomen. 
Maar het gevaar bestaat dat men valt. 
Vaak gaat hieraan vooraf dat Gods kind 
zich nog onvoldoende het schadelijke, 
schandelijke en Godonterende karak-
ter van het zondigen realiseert. Paulus 
noemt dit een slapen. Een slapen - en 
dus een voortgaan - in het zondigen!
Om die reden roept Paulus Gods kinde-
ren, en in het bijzonder hen die inge-
zonken zijn, wakker. Hij wil dat zij gaan
beseffen hoezeer de zonde God onteert en bedroeft, opdat 
zij de zonde niet langer vergoelijken maar haten, en erover 
treuren.

Paulus roept: “Ontwaak, gij die slaapt”. God geeft Zijn Heilige 
Geest, waardoor dit bevel gehoord en opgevolgd wordt. 
De Geest paart Zich aan het Woord. De Geest maakt dat het 
Woord Gods niet ledig tot Hem terugkeert, maar doet wat 
Hem behaagt.

Opstaan door Gods kracht
Niet alleen worden Gods kinderen 
met een ingezonken en wereldgelijkvormig leven opnieuw 
tot bekering geroepen: “Bekeer u, en doe de eerste werken”, 
Openbaring 2:5. Maar ook worden onbekeerden door 
Woord en Geest tot leven gewekt. Wat geen mens kan 
doen, doet God! Hij maakt de doden levend. Hij roept hen 
krachtdadig.
Christus stond op de paasmorgen uit de dood op. Aan 
Hem is alle macht van de dood, de zonde, hel en duivel 
onderworpen. Niemand kan Hem overwinnen. Daarom kan 
Hij hen die nog geestelijk dood zijn, door Zijn Geest levend 
maken, het geloof schenken, hen redden van de straf en 

brengen naar de hemel.
Elke verkondiger van het Evangelie roept 
zondaren tot bekering. Hij weet dat hij 
niemand uit zichzelf kan bewegen tot 
het geloof. Toch roept hij: “Sta op uit de 
doden”. Omdat hij weet dat, als de Heere 
Zijn Geest bij het Woord voegt, er wonde-
ren gebeuren. God heeft Zelf Zijn Geest 
beloofd. Jezus zegt: “De ure komt en is nu, 
wanneer de doden zullen horen de stem 
des Zoons Gods, en die ze gehoord heb-
ben, zullen leven”, Johannes 5:25.

Verlicht door Christus
Wie uit de geestelijke dood door genade 
opstaat, wordt met Christus verlicht. Want 
als u door Gods genade opstaat uit uw 
geestelijke dood, óf als u - die de Heere 
reeds kent  - uit een toestand van gees-
telijke duisternis wordt bevrijd, hebt u 
nodig dat Christus u voortdurend verlicht. 
Opdat u “voorzichtiglijk wandelt, niet als 

onwijzen, maar als wijzen”, vers 15.
Christus maakt door Zijn Geest levend, verdrijft de 
duisternis, schenkt gerechtigheid en vrede met God. Maar 
ook doet Hij wandelen naar Zijn geboden, met vreugde. 
Opdat u zich niet stoot. Hij verlicht u met Zichzelf. Want 
Hij is het Licht dat u verlicht in uw duisternis en ellende. 
Daarom zegt de profeet: “Maak u op, word verlicht, want 
uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u 
op”, Jesaja 60:1.

Ds. H. Lassche
Rijssen

Overdenking

“Daarom zegt Hij: 

Ontwaak, gij 

die slaapt, en sta 

op uit de doden, 

en Christus zal 

over u lichten.” 
Éfeze 5:14
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Klaas Beens, Jan Kapaan en Bernard 
Speksnijder werken bij Adullam. Op verschil-
lende manieren maakten zij kennis met het 
werk in de gehandicaptenzorg. 
Klaas verkocht een eigen bedrijf en ging 
daarna omscholen. Eerst voor leraar, daarna 
volgde hij de opleiding SPW-4.
Bernard wilde altijd op de ambulance 
werken, maar zijn interesse voor het werk in 
de gehandicaptenzorg werd gewekt tijdens 
één van zijn stages in een vooropleiding.
Bij Jan verliep dit weer anders: “Als vrachtwa-
genchauffeur maakte ik veel uren, verdiende 
veel en was weinig thuis. Ik vroeg mij regel-
matig af of dit was wat ik wilde. Ik besloot te 
gaan kijken en informeren bij verschillende 
zorginstellingen. In de loop van de tijd ben 
ik hierin geïnteresseerd geworden, mede 
omdat mijn broertje meervoudig gehandi-
capt is.” 

Opvallende cijfers
Op de groep waar Klaas werkt, is hij de 
enige man tussen ongeveer dertig vrouwe-
lijke collega’s. Jan werkt samen met nog een 
mannelijke collega in een team met verder 
uitsluitend vrouwen. Van de medewerkers 
bij Adullam die bewoners begeleiden op 
de groepen, is ongeveer 5 procent man (dat 
betekent 1 man op 19 vrouwen). Landelijk 

ligt dit percentage veel hoger: daar is onge-
veer 17 procent van de begeleiders man; 
dat is drie keer zoveel dan bij Adullam! 
Ligt het alleen aan het imago? Is het 
onbekendheid met de gehandicaptenzorg? 
Weten mensen dat er een grote diversiteit 
is aan groepen en er voor iedereen die een 
klik heeft (gekregen) met de zorg, wel een 

passende groep is? 
Elke uitdaging begint 
met de eerste stap … 
Vergeten sommige 
mensen die te zetten?

Klaargestoomd voor 
het vak
Binnen Adullam 
werken zowel mannen 
die als zij-instromer 
zijn binnengekomen, 
als mannen die na het 
middelbare onderwijs 

direct een opleiding deden die op zorg 
gericht is. Bijvoorbeeld de opleiding SAW-4 
of de SPH. Toen Jan solliciteerde op een 
vacature van Veluweheim, kreeg hij te horen 
dat daar geen ruimte was om iemand op 
te leiden. Jan: “Wel verwezen ze door naar 
woonvoorziening Molenheim. Na gesprek-
ken op deze woonvoorziening werd ik 

“Op Horstheim zijn circa 75 zorgvragers. De zorg wordt verleend door een groep begeleiders 
in de leeftijd van 20 tot 50 jaar; hierin zijn 4 mannen werkzaam. Bij het aansturen van een 
team is er in wezen geen verschil of je met mannen of vrouwen werkt. Belangrijk is het weder-
zijds vertrouwen dat er binnen een team moet zijn. Wat wel een rol speelt, zijn bepaalde 
werkzaamheden die bij ons de mannen uitvoeren en dat geldt uiteraard andersom ook voor 
de vrouwen. Zolang dit in collegiale sfeer verloopt, waarin de zorg voor de cliënt voorop staat, 
heeft dit een positief gevolg voor de hele locatie.”

Gemengde teams in de gehandicaptenzorg

Op www.werkenbijadullam.nl 

staan allerlei uitnodigen-

de teksten. ”Wij bieden 

een pittige nieuwe uitda-

ging” is er één van. Het 

zou zowel mannen als 

vrouwen aan moeten 

spreken. Waarom dan toch 

méér vrouwen op de 

werkvloer? Speelt nog 

steeds het imago ‘mannen 

in de zorg zijn soft’? Hoog 

tijd daar een streep door 

te zetten!

Tekst: Woukje Nieuwenhuis

Foto’s: H. van den Bos, H. Compagner e.a.

G. Boeser, locatiecoördinator DAC Horstheim:

Mannen in de zo rg zijn

Jan: “Maak 

dit de bui-

tenwereld 

maar 

bekend!” 
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aangenomen. Wat was dit 
een groot verschil! De ene 
week zit je nog in het chauffeurs-
leven en na een week vrij, werk je 
op Molenheim in Alblasserdam.”

Gemengde teams onder de loep
Bij het aansturen van een team 
gaat het er vooral om dat alle neu-
zen dezelfde kant op wijzen. In de 
teams wordt vaker genoemd dat 
een gemengd team belangrijk is. 
Klaas: “Voor alles is het beter dat 
het team gevarieerd is. Mannen 
zien dingen toch weer anders 
dan vrouwen en andersom, het 
helpt te relativeren.” Bernard werkt 
als enige man in het team. “Het 
is een ‘inkopper’ door te zeggen 
dat vrouwen emotioneler zijn en 
mannen rationeler. Tóch zie ik dit 
in een gemengd team wel als 
belangrijk voordeel. Het sterke 
aan ons team is dat we héél veel 
kwaliteiten in huis hebben en die 
ook proberen te benutten. Alleen 
maar vrouwen hoeft zeker geen 
slecht team te zijn! Maar juist 
de combinatie maakt een team 
wel sterker.” Klaas: “Ik merk in de 
praktijk wel dat vooral de mannen 
in de groep (onze groep bewo-
ners bestaat uit zeven mannen en 
één vrouw) het leuk vinden dat 
er een mannelijke begeleider is. 
De uitroep ‘mannen onder elkaar’ 
wordt geregeld gehoord.”

Gemengde teams in de gehandicaptenzorg

Van links naar rechts: Corné 
Kempeneers, Jakob Koopman, 
Aart Werkman en begeleider 
Jan Kapaan.

Mannen in de zo rg zijn  soft
Mannenwerk
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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!

Meer informatie? www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

Zo
rg

ve
rle

ne
rs

“Fijn dat ik mijn visite nog gewoon 
thuis kan ontvangen”

RST Zorgverleners biedt verpleging & 
verzorging, huishoudelijke hulp en kraamzorg 
door medewerkers met een reformatorische 
identiteit. Zij geven u precies de zorg die u 
nodig heeft. Heel dichtbij en betrokken, dat is 
een vertrouwd idee.



Mannen met pit
Jan: “Een man in de zorg is echt niet soft! Maak dit de buitenwe-
reld maar bekend!” Bernard heeft dezelfde mening: “Het imago 

‘soft’ klopt zeker niet.” Anneke, die al diverse jaren in een team 
werkt waar ook mannen werkzaam zijn, onderstreept dit. 

De uitdaging aan(ge)gaan
In de gehandicaptenzorg kun je werken met mensen van jong 
tot oud en met verschillende niveaus. Als je bijvoorbeeld in een 
groep werkt met jongeren met een verstandelijke handicap 
en autisme, is op papier het programma dagelijks hetzelfde. 
Maar door gedrag en inbreng van bewoners is elke dag anders. 
Bernard: “Door ervaring ben ik erachter gekomen dat ik het lastig 
vind om met MCG’ers [meervoudig complex gehandicapten, 
red.] te werken en dat mijn interesse meer ligt bij het begeleiden 

van bewoners met een hoger niveau.” Afwisseling in je werk 
komt doordat begeleiding en ondersteuning (bij de één meer 
en bij de ander minder) nodig zijn op diverse gebieden: wonen, 
werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale activiteiten, 
gezondheid en veiligheid. Elke dag weer sta je voor andere 
zaken die je met een nodige dosis humor, inlevingsvermogen en 
creativiteit moet oplossen.
Vol enthousiasme vertelt Klaas wat zo mooi is aan zijn werk bij 
Adullam: “Het contact met de bewoners: als je eenmaal een band 
hebt opgebouwd, dan hoor je echt bij hun leven. De begroeting 
wanneer je drie dagen niet gewerkt hebt. Het begeleiden bij de 

doelen en het praten over 
(geestelijke) zaken die de 
bewoners bezighouden. Er 
is altijd wel weer wat nieuws 
wat de aandacht vraagt.”

Begeleider Klaas Beens 
(rechts) met Aart-Jan de Jong.

Anneke Roosink, DAC Kroonheim:
“Ruim drie jaar werk ik als 
begeleidster op woongroep 
de Kwikstaart en op het DAC 
Kroonheim. In beide teams 
werken mannen. Door de 
jaren heen heb ik gezien dat 

mannen belangrijk en onmisbaar zijn voor het teamverband 
en de samenwerking. Mannen denken over het algemeen 
rechtlijniger en zijn praktischer ingesteld dan vrouwen. 
Mensen van buitenaf denken weleens dat mannen in 

de zorg wat softer zijn dan de mannen daarbuiten. Oké, 
mannen die bewust voor de zorg kiezen, zijn doorgaans 
socialer ingesteld, maar absoluut niet soft. Voor cliënten 
(mannelijke) is het fijn om als man met een mannelijke 
begeleider over ‘mannendingen’ te praten zoals technische 
aspecten, werken, hobby’s, maar ook over hoe je lichaam 
werkt. De mannen die voor de sector zorg kiezen, hebben 
duidelijk oog voor de medemens. Een echte zakenman zal 
je hier dan ook niet zo snel vinden. Mannen met pit, die 
hebben we nodig …!”

Mannen met pit, die 
hebben we nodig …!

Locatiecoördinator Gerrit Boeser tussen de mannen van kinder-
boerderij Samenzó (Horstheim).

Mannenwerk
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ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  |  DOORN  |  GELDERMALSEN

Een frisse kijk op úw cijfers.

Hoe goed bekijkt ú uw organisatie? Welke ontwikkelingen 

houden ú bezig? Welke cijfers vragen om uw aandacht? 

Van Ree Accountants kijkt graag met u mee. Natuurlijk, 

als accountant zorgen we ervoor dat u over de juiste 

cijfers beschikt. Maar dat zoveel bedrijven en non-

profitorganisaties al 40 jaar met ons samenwerken, heeft 

een andere reden. Het is onze frisse kijk op de cijfers 

die verrassende inzichten oplevert. Opmerkelijke trends. 

Ontwikkelingen in het resultaat. Veranderende prestaties. 

Groeiende kansen. Met een frisse kijk zie je zoveel meer.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

AuDIt & ASSuRANcE  |  AccOuNtANcy  |  BELAStINGEN  |  cONSuLtANcy WWW.VANREEAcc.NL



 Wat is waarheid? Een vraag die je weleens 
hoort stellen. Het is de vraag die Pilatus ook 
aan Jezus stelde, Johannes18:38. Waarheid 
wordt in deze tijd vaak gezien als een relatief 
begrip, waarbij meerdere ‘waarheden’ naast 
elkaar kunnen bestaan. In Gods Woord, de 
Bijbel, vinden we echter in Spreuken 9:10 

“De vreze des HEEREN is het beginsel der 
wijsheid”. En David zegt in Psalm 25:5 “Leid 
mij in Uw waarheid”. Wat is voor u, jou en 
mij de waarheid? Deze vraag geldt ook voor 
Adullam: Waar baseren wij ons op? Waar ligt 
onze grondslag?

De mens- en zorgvisie van Adullam zijn 
gebaseerd op Gods Woord. De mens is 

schepsel van God en heeft daardoor de ver-
antwoordelijkheid God te eren en te dienen. 
Door de zondeval en ongehoorzaamheid 
aan God zijn wij niet meer bekwaam en 
gewillig om dit te doen. Toch blijft het onze 
plicht en verantwoordelijkheid om God lief 
te hebben en te eren boven alles en onze 
medemens als onszelf, met geheel ons hart, 
geheel ons verstand en met alle krachten.
De indringende boodschap van Gods wet 
en Gods Evangelie is noodzakelijk voor 
allen, omdat wij op reis zijn naar de eeuwig-
heid. Om eenmaal rechtvaardig voor God 
te kunnen en te mogen verschijnen, is een 
Godswonder in ons aller leven noodzakelijk. 

Mensen met een verstandelijke beperking 
zijn in dat opzicht niet anders. Ook zijn zij 
voluit medemens, in hun karakter, gedrag, 
communicatie en ontplooiing. Naast het 
‘gelijk zijn’ is er ook sprake van in meer of 
mindere mate ‘anders zijn’ vanwege de 
verstandelijke beperking. Mensen met een 
verstandelijke beperking hebben onze 
hulp en liefde nodig om hun leven vorm te 
geven en hun mogelijkheden en talenten te 
ontwikkelen en te onderhouden.

Overlijden zorgvragers
In de afgelopen maanden zijn in korte tijd 
drie bewoners/bezoekers binnen Adullam 
overleden. Frank van de Beek, Nel de Jong 
en Jef van Daalen. De Heere sterke de 
families in deze smartelijke verliezen. De 
medebewoners en/of -bezoekers, die soms 
jarenlang met hen hebben opgetrokken, 
ervaren de lege plaats. Dat de Heere ook hen 
zou willen gedenken bij dit verlies. Maar ook 
voor de medewerkers van de voorzieningen 
waar zij woonden en/of werkten, betekent 
dit veel. Vaak is er jarenlang op een liefde-
volle wijze zorg geboden en in de laatste 
periode vaak zeer intensief. 
Wat hebben deze sterfgevallen ons te 
zeggen? Ook wij reizen allen naar het graf. 
Kunnen wij sterven? Bent u/ben jij geborgen 
in de enige Schuilplaats?

A. Prins

Adullam-
ActueelBezinning

Wonen Midden, locatie Veller te Barneveld
De Raad van Toezicht heeft het definitieve ontwerp voor 
de nieuwe locatie in plan Veller te Barneveld goedge-
keurd. Deze nieuwe locatie bestaat uit een nieuwbouw-
project voor in totaal 47 woningen. Naast de vervanging 
van de huidige locaties Maanderheim, Borchheim en 
Veluweheim, betekent dit ook een kleine uitbreiding van 
het aantal zorgplaatsen. Er komen in het woonzorgcom-
plex 12 zorgplaatsen voor ouderen, 21 zorgplaatsen voor 
volwassenen en 14 zorgappartementen voor meer zelf-
standige bewoners. De zorg en begeleiding wordt D.V. 
verleend door drie teams, die werken met specialisaties 

naar het type zorg dat geboden wordt. De medewerkers 
worden in staat gesteld zich te specialiseren op een 
doelgroep. Ook wordt uitwisseling mogelijk gemaakt 
en is er de mogelijkheid om gedoseerd ervaringen te 
kunnen opdoen met andere doelgroepen. Het gebouw 
kenmerkt zich door enerzijds grootschaligheid, maar 
anderzijds toch een grote mate van eigenheid voor 
de verschillende groepen. Dit is aangebracht in de 
vormgeving van het gebouw aan zowel de binnen- als 
de buitenkant. Naar verwachting zal de bouw D.V. in 
september 2012 starten en kan het pand D.V. eind juni 
2013 opgeleverd worden.

Om eenmaal 

rechtvaardig voor God 

te kunnen en te mogen 

verschijnen, is een 

Godswonder in ons aller 

leven noodzakelijk.

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  j
un

i 2
01

2

9



10

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  j
un

i 2
01

2

HYPOTHEKEN OP MAAT,  VERANTWOORD ÉN VOORDELIG! 

Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR  Barneveld
(0342) 42 16 53 I info@vanommeren-fa.nl I www.vanommeren-fa.nl

• Hypotheken • F inancier ingen • Pensioenen • Sparen

We geven het toe: het is als starter op de huizenmarkt in deze 

tijd niet gemakkelijk om een hypotheek te krijgen. Maar wie 

zegt dat dat voor jou geldt? Laten we je situatie eens bekijken. 

In een persoonlijk overleg bieden wij je graag een verantwoorde 

en voordelige oplossing. Bel ons over de laagste rentetarieven, 

fi scaal aantrekkelijk afl ossen of fi nancieren zonder verzekering.

ter moet je Als start
an goedetoch va
komen?huize 

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

 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

Restauratie van antiekmeubilair

en kerkinterieurs o.a.:

•  Kansels

•  Lambriseringen

•  Kerkbanken enz.

Tel: 0529-483650

E-mail: info@restauratie-antiek.nl

www.restauratie-antiek.nl

Antiekrestauratie
Meubelmakerij

W. Brand



Mijn naam is Hessel Schaapman. Ik ben 
op 5 april jl. 4 jaar geworden en ik ga sinds 
januari 2011 naar Horstheim in Staphorst. 
Elke dinsdag en donderdag halen de 
chauffeurs mij met de grote bus op; dat 
vind ik altijd fijn. Martijn, een vriendje met 
wie ik speel op de groep, zit vaak naast mij 
in de bus, en dat vinden we erg gezellig. 
We leren veel op het dagactiviteitencen-
trum; we hebben gym en logo. Ook gaan 
we weleens wandelen; vaak gaan we dan 
naar de dierenweide Samenzó. Zo’n hele 
dag op school is best vermoeiend, hoor! 
Meestal slaap ik dan ook in de bus als ik 
weer terug naar huis ga.
De dagen dat ik niet naar Horstheim ga, 
ben ik fijn bij papa en mama thuis. Thuis 
ben ik het liefst buiten bij de kippen, de 
poesjes, de koeien en de kalfjes. Ook maak 

ik graag een ritje op de trekker 
met mijn broers. Dat vind ik zó 
mooi, dat ik het liefst niet meer 
met mijn moeder mee naar 
binnen wil, maar lekker buiten 
wil blijven. Verder ga ik graag 
met mijn zus mee een bood-
schap doen of gewoon even 
gezellig samen ‘toeren’. In huis 
speel ik het liefst met mijn 
autootjes en met de lego; 
ook lees ik graag een boekje. 
Mijn moeder helpen met het 
uitpakken van de vaatwasser 
vind ik ook erg leuk, maar helaas gaat dit 
niet altijd zonder scherven.
Veel mensen hebben mij met mijn verjaar-
dag een kaartje gestuurd, dat vond ik erg 
fijn! Groetjes en misschien tot ziens!

Hessel Schaapman

Aandacht voor ...

Laura Balkenende

Hessel Schaapman
Boerderijweg 8
8061 PD Hasselt

Laura Balkenende
Prins Clausstraat 2c
8281 DC Genemuiden

Dit is Laura Balkenende, een opgewekte 
dame die sinds november 2011 op 
Muiderheim in Genemuiden woont. 
Samen met drie jongemannen woont ze 
op De Mast. Voor Laura geen probleem: 
die staat haar mannetje wel. En zoekt ze 
even rust, dan gaat ze naar haar kamer. 
Laura is heel trots op haar mooie kamer, 
die uitkijkt op de weilanden. Laura zit er 
graag om muziek te maken op haar klari-
net of met een boek van de bibliotheek in 
een gemakkelijke stoel. In de weekenden 
of vakanties gaat Laura naar haar ouders 
in Apeldoorn. Daar kijkt ze ook altijd weer 
naar uit. Laura is de goede hulp van de 
groepsleiding: elke dag haalt ze de post 
uit de brievenbus en bezorgt deze bij de 
bewoners. Op zaterdag helpt ze met eten 
koken en is er iets niet in huis, Laura stapt 

met plezier op de fiets om 
het in de winkel te halen.
Laura gaat nog twee dagen 
in de week naar school. Eén 
dag per week loopt ze stage 
in een gezin. Laura helpt 
daar mee in de huishou-
ding. Op de kleine kinderen 
passen gaat haar ook heel 
goed af. De andere dagen is 
ze te vinden op Druivenstein. 
Daar bakt ze allerlei lekkers 
en ze hebben daar een naaiatelier, waar 
Laura af en toe werkt.
Zullen we ervoor zorgen dat de 
brievenbus van Muiderheim vol komt, 
zodat Laura heel wat werk heeft om het 
uit te zoeken en rond te brengen? Ze 
doet het graag! 11
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Van de werkvloer
Om maar direct persoonlijk te beginnen: wie is Jacoline?
Het is altijd makkelijker over een ander te vertellen wie hij is, 
dan over jezelf. Ik vind zelf dat ik rustig ben en gezelligheid is 
belangrijk voor mij. Ik ben iemand die graag werkt en geniet 
van de grote en de kleine dingen. Soms zijn grote dingen klein 
en andersom … Woorden die bij mij passen, zijn: empatisch, 
ondernemend, stimulerend, creatief en leergierig. Ik ben vooral 
een monitor en groepswerker volgens de Belbin-test die we 
gedaan hebben met het team. 
Al een tijdje woon ik in Lunteren en heb daar buitenaf een helft 
van een twee-onder-één-kap-bungalow, samen met mijn kat 
Romeo. Ik heb daar een mooie tuin bij, waar ik graag in werk. 
Daarnaast wandel, kook en lees ik graag en winkel en bel ik ook 
veel met vriendinnen en zussen. 

Sinds november 2011 werk je op Kroonheim. Wat was jouw 
eerste indruk van Kroonheim?
Heel positief! Men heeft oog voor elkaar! Het welkom en inwer-
ken verliep erg leuk en prettig. Het werk is heel afwisselend met 
zeer verschillende cliënten. Ik zie heel duidelijk dat elke cliënt 
een eigen programma aangeboden wordt, dat goed bij hem 
of haar past. De uitdaging is natuurlijk wel om dit elke keer te 
actualiseren. Ook geniet en leer ik echt van deze mensen en ik 
vind het bijzonder dat ik dit werk mag doen. 

Je bent gestart in de functie 
van senior activiteitenbe-
geleider, een nieuwe functie 
binnen Adullam. Kun je 
vertellen wat die functie 
inhoudt en wat jou hier zo in 
aanspreekt?
Mijn eerste taak is een bege-
leidende taak op de groepen 
en evb’er zijn [eerst verant-
woordelijk begeleider, red.] 
voor vier cliënten. Daarnaast 
ben ik senior begeleider voor het 
cluster zorg. DAC Kroonheim heeft ook een senior begeleider 
voor cluster gedrag. Senior begeleider voor de cluster zorg zijn, 
houdt vooral in het behartigen en mogelijk verbeteren van de 
inhoudelijke zaken zoals methodieken, projecten, commissies 
en andere zaken. Het houdt in dat ik bij alle TIE-besprekingen 
van mijn cluster zit [tussentijdse IZAP-evaluaties, red.] en mij 
richt op de inhoud van het werk en niet op de personele of 
leidinggevende punten. Ook werk ik mee aan projecten zoals 
cliëntperspectief, problemen met een cliënt van een andere 
groep waarin ik meedenk om met elkaar een mogelijke oplos-
sing te vinden, en dergelijke. 

Welke rol vervul jij ten opzichte van de andere 
begeleiders in jouw team?
Omdat ik in de ouderenzorg gewerkt heb, heb 
ik nog niet veel ervaring met deze doelgroep. 
Daardoor ontstaat er een mooie wisselwerking, 
vind ik. Ik leer veel over de begeleiding van onze 
cliënten van mijn collega’s, en van mijn collega’s 
hoor ik terug dat zij leren van de vragen die ik 
stel. Het (door)vragen en gevraagd én onge-
vraagd adviezen geven op het inhoudelijke werk, 
zal uiteindelijk onderscheidend zijn als senior 
begeleider. Daarnaast ook het implementeren 
van verbeteringen, enzovoort.
 
Wat is voor jou de meerwaarde om in de 
gehandicaptenzorg te werken?
In de ouderenzorg heb ik met veel plezier 
gewerkt. De doelgroep die mij daarin het 
meest aantrok, was de groep met CVA-afasie-
problematiek. Daar heb ik ook een training voor 
geschreven (als opdracht voor de SPH-opleiding). 
Omdat deze groep moeilijk kan spreken, heb ik 
er verwerkingsactiviteiten voor gemaakt. Door 
dit soort opdrachten en mijn ervaring tijdens 
stages en oproepwerk en ook door mensen met 
beperkingen in mijn familie, ging de gehandi-
captenzorg trekken. Een groot voordeel is dat 
ik daar wel als SPH’er direct met cliënten kan 

werken. Dus toen er een vacature kwam in een 
christelijke instelling waar ik me thuis zou kunnen voelen, heb ik gesollici-
teerd. Dit werk doet een appel op het hele mens-zijn; ik krijg er inspiratie 
van en ik word er vaak blij van!

Er is een toenemende vraag naar hbo’ers in de gehandicaptenzorg; 
wat zou jij tegen hbo’ers zeggen die je warm wilt laten lopen voor de 
gehandicaptenzorg?
Heb je interesse in de jeugdzorg? Bedenk dan dat de gehandicaptenzorg 
een hele mooie voorloper is voor de jeugdzorg. De kans is groot dat je er 
blijft werken. Het is óók werken met groepen jongeren, jongvolwassenen, 
enzovoort. En er is ook vaak veel gedrag wat jouw begeleiding vraagt. 

Naam: Jacoline Gerritsen 
Leeftijd: 38 jaar
Woonplaats: Lunteren
Functie: senior activiteitenbegeleider
Waar: Kroonheim
In dienst sinds: november 2011

“Dit werk doet 

een appel op 

het hele mens-

zijn; ik krijg er 

inspiratie van 

en ik word er 

vaak blij van!”

Met de Triangel naar de kinderboerderij.
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Of neem contact op via: 0222 31 89 06
*Zoek en boek via www.deverrassing.nl 

Geen plek kunnen vinden? 

Niet getreurd. Vanaf oktober is er nog volop aanbod. 

Kijk snel op www.deverrassing.nl 

 

Profi teer in 2012: 
Introductieprijs* €99,- pw

T/M SEPTEMBER

2012 ZIJN ER NOG MAAR

ENKELE ACCOMMODATIES

TE BOEKEN!

is ontdekt...OP TEXEL
De NIEUWE Verrassing

 is er nog volop aanbod.  is er nog volop aanbod. 

Profi teer in 2012: 



Wat is een stichting zonder een Raad 
van Toezicht? Wat is een organisatie 
zonder Raad van Bestuur? Wat zijn 
voorzieningen zonder personeel? 
Als een Raad van Toezicht en een 
Raad van Bestuur ontbreken is dat 
een ongewenste situatie, maar de 
zorgverlening kan in ieder geval op 
korte termijn doorgang vinden. Als 
voorzieningen zonder personeel 
zitten, is uitvoering van de  kern-
taak, namelijk zorgverlening, niet 
mogelijk. Personeel is van wezenlijk 
belang.

Adullam beschikt gelukkig over 
betrokken en goed gekwalificeerd 

personeel. De zorgverlening en bege-
leiding vinden plaats met wijsheid en 
vanuit het hart in het besef dat Gods 
zegen en hulp nodig is. De inzet is 
groot voor …? Nee, niet voor Adullam 
in de eerste plaats, maar voor de 
gehandicapten die zorg en begelei-
ding niet kunnen missen en voor de 
ouders en vertegenwoordigers die 
hun familieleden toevertrouwen aan 
stichting Adullam. 
Medewerkers vormen het ‘visitekaartje’ 
van de organisatie; niet alleen wat de 
kwaliteit van de zorg betreft, maar 
ook wat de identiteit betreft. Gods 
Woord en de Drie Formulieren van 
Enigheid vormen de grondslag, maar 
die grondslag mag geen papieren 
werkelijkheid zijn. Onze medewerkers 
proberen dagelijks in woord en daad 
die grondslag gestalte te geven. Het 
besef van afhankelijkheid van de 
Heere is daarin des te meer nodig. 
De identiteit geeft een extra verant-
woordelijkheid in de zorgverlening 
en begeleiding. Onze medewerkers 
gaan om met medereizigers naar de 

eeuwigheid.  
Werken in de identiteitsgebonden 
gehandicaptenzorg is - zo kunnen 
we wel stellen - zeer verantwoordelijk 
werk. Het is ook mooi en dankbaar 
werk. Daarom is het jammer dat 
zo weinig jongeren uit onze eigen 
kring kiezen voor het werk in de 
gehandicaptenzorg. Personeel is en 
blijft nodig door personeelsmutaties 
en door uitbreiding van het aantal 
zorgplaatsen. Werken in de zorg biedt, 
althans zo lijkt het, voor velen een 
weinig aanlokkelijk perspectief. Het 
waardevolle uitgangspunt ‘dienst aan 
de naaste’ verbonden met de dienst 
van God, is jammer genoeg evenzeer 
aan inflatie onderhevig, als het geld 
dat men elders denkt te verdienen. 
Werken in de identiteitsgebonden 
gehandicaptenzorg vereist twee 
zaken. Mensen moeten de juiste 
opleiding hebben of bereid en in staat 
zijn tot het volgen van een opleiding. 
Gehandicaptenzorg vraagt niveau 
en inzicht. Mensen moeten - en dat 
is minstens zo belangrijk - van harte 
achter de identiteit van Adullam staan, 
of beter gezegd: zij moeten overtuigd 
zijn van de waarheid van Gods Woord 
en de Drie Formulieren van Enigheid 
kunnen onderschrijven. In Gods 
Woord gaat het over Gods genade 
voor verloren zondaren. Dat wonder 
werkt de Heere uit in harten van men-
sen die uit en van zichzelf nooit naar 
God hebben gevraagd en gezocht.  
Adullam zit niet verlegen om mensen 
die niet voldoen aan de zorgvereisten 
en qua identiteit meer denken vanuit 
een zeker verbonds- of geloofsauto-
matisme. Adullam zoekt wel indrin-
gend naar mensen die de zorg een 
warm hart toedragen en hun studie 

daaraan wijden en 
die zich wezenlijk kunnen vinden in 
de waarheid van Gods Woord en het 
belijden van onze vaderen. Ligt hier 
niet een taak voor ons als Stichting? 
Ligt hier niet een taak voor ouders, 
docenten en kerkenraden? Zorg en 
onderwijs staan toch op een bijzon-
dere plaats in onze kring? Hopelijk 
zal door de aandacht van ouders, 
docenten en kerkenraden de inflatie 
van het waardevolle uitgangspunt 
‘dienst aan de naaste’ verbonden met 
de dienst van God, teruggedrongen 
worden en kan stichting Adullam 
daarvan profiteren.         

Zorg is dienst aan de naaste
drs. P.A. Zevenbergen

‘Dienst aan de naaste’ 

verbonden met de dienst van 

God, verdient een grotere 

plaats in onze kring!

Gedachte-
Goed
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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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Bij Jan is de diagnose PDD-NOS gesteld: een vorm van autisme. 
Onder mensen met een verstandelijke beperking komen vormen 
van autisme vele malen vaker voor dan onder de rest van de 
bevolking. Ook PDD-NOS komt veel vaker voor. Het gaat dan 
dus om mensen met een dubbele beperking: een verstandelijke 
beperking en beperkingen in het contact en de communicatie. 
Daarbij gaat het er altijd om dat de kwaliteit van het contact en 
de communicatie lager zijn dan men op grond van het verstan-
delijke niveau zou verwachten. PDD-NOS komt voor onder alle 
verstandelijke niveaus.

Wat is PDD-NOS?
PDD-NOS is een Engelse term en betekent ‘pervasieve ontwik-
kelingsstoornis niet nader omschreven’. Het is een diagnose 
die valt onder de paraplu van de autismespectrumstoornissen. 
Onder deze paraplu vallen ook het zogenoemde kernautisme en 
het syndroom van Asperger. Bij iemand met PDD-NOS zijn niet 
voldoende kenmerken aanwezig om de diagnose kernautisme 
of Asperger te stellen. Het is een soort restcategorie. Wel is het 
zo dat er bij iemand met PDD-NOS een aantal kenmerken van 
autisme aanwezig zijn. Het gaat daarbij dan om beperkingen in 
het contact en de communicatie. Het is soms een doolhof in hun 
hoofd. Hierdoor kunnen ze vaak niet snel genoeg begrijpen wat 
er gebeurt in sociale situaties. 
Niet alle mensen met PDD-NOS hebben dezelfde kenmerken; 
de één heeft meer moeite met grapjes en een ander heeft weer 
meer problemen qua gedrag. De diagnose is dus een vergaar-
bak voor mensen die wel duidelijke problemen hebben op het 
gebied van communicatie en contact, maar niet onder één van 
de andere diagnoses vallen.

Begeleiding en behandeling
Goede begeleiding en behandeling zijn zeer belangrijk. Bij men-
sen met PDD-NOS kan anders gemakkelijk moeilijk hanteerbaar 
gedrag ontstaan. Dit  als gevolg van het te hoge stressniveau 
dat de persoon ervaart. Het hebben  van duidelijkheid, voorspel-
baarheid en voldoende rust is voor veel mensen met PDD-NOS 
erg belangrijk om goed te kunnen functioneren. Bij elk persoon 
met PDD-NOS moet weer apart gekeken worden wat dit in een 
specifieke situatie betekent. In het algemeen werkt het vaak om 
na te gaan of de vragen ‘hoe, wie, wat, waar en wanneer’ voor de 
persoon voldoende beantwoord zijn. Begeleiding in de sociale 
omgang is vrijwel altijd noodzakelijk. Omdat veel mensen met 
PDD-NOS moeilijk om kunnen gaan met de hoeveelheid prikkels 
om zich heen, wordt soms prikkeldempende medicatie gegeven, 
zoals Dipiperon.

Door mw. drs. M.J. MolenaarBeperkt bekeken

Jan, 23 jaar, lichte verstandelijke beperking. Hij kan zich redelijk redden. 

Maar toch, hij loopt steeds tegen dingen aan. Vooral in de omgang met 

anderen. Het lijkt wel of ze hem niet begrijpen en hij hen niet. Regelmatig 

zijn er botsingen, die hem veel stress geven. Hij gaat daarna dan extra zijn 

best doen om het goed te laten verlopen. Toch gaat het elke keer weer mis. 

PDD-NOS



De moeder van Marjolijn vertelt: “De vliezen waren 
gebroken en ik lag in het ziekenhuis toen de weeën 
begonnen. De bevalling ging heel snel. Het was een 
stuitbevalling en toen Marjolijn geboren was, was ze 
blauw en slap. Ze ademde niet. ‘Moet ze beademd 
worden?’, hoorde ik een verpleegster vragen. Maar 
de gynaecoloog zei dat dat niet nodig was. Ze werd 
in een metalinedoek gewikkeld om haar warm te 
houden en toen begon ze gelukkig te huilen.”
Het kleine meisje is een vechtertje. Al snel is zelfs de 
zuurstoftent waar ze in ligt, niet meer nodig. 
“Ik kolfde voeding af, die met een spuitje in haar 
sonde werd gedaan. We wisten dat ze in het 
ziekenhuis moest blijven tot ze minimaal vier pond 
was. Dat kon wel een maand duren. Thuis had ik 
de zorg voor Jorian, de broer van Marjolijn. Hij was 
toen anderhalf jaar. Iedere ochtend en iedere avond 
reden we naar het ziekenhuis. De afgekolfde melk 
nam ik mee.”

Samen in de box
Marjolijn groeit voorspoedig. Al snel gaat ze vanuit 
de couveuse naar een gewoon bedje. Daarna wordt 

gekeken of ze goed zonder sonde drinkt en als ze 
de vier pond heeft bereikt, mag ze mee naar huis.
“Thuis leek het eerst goed te gaan, al huilde ze heel 
veel. Ook overstrekte ze zich vaak. Al snel kreeg ze 
fysiotherapie. In de box lag ze vaak in een hang-
matje. Na een aantal maanden viel het mij op dat 
ze haar hoofd niet optilde, ook niet toen ze al acht 
maanden was. Ook dronk ze slecht. Toen ik mijn 
zorgen daarover uitte, werd gezegd dat het aan de 
vroeggeboorte lag.”
Na een vakantie in Garderen werd Marjolijn opgeno-
men in het ziekenhuis. “Ze dronk zo slecht. Ook had 
ze telkens problemen met de ontlasting. We hebben 
toen besloten om te stoppen met de borstvoeding. 
Ze kreeg de fles, een fles met sojavoeding. Toen 
ging het drinken gelukkig iets beter.”
Maar Marjolijn blijft veel huilen. Ze geeft vaak over 
en overstrekt zich nog vaak. “We werden doorge-
stuurd naar het Sofiaziekenhuis. Daar dachten ze 
aan een stofwisselingsziekte, in verband met haar 
darmproblemen. Maar hoe vaak ze ook getest werd, 
de waardes in haar bloed waren goed. De kinderarts 
vertelde ons dat we een stofwisselingsziekte kon-
den uitsluiten. Maar wat was er dán met Marjolijn 
aan de hand? Wij wisten dat er iets moest zijn.”
De moeder van Marjolijn, inmiddels zwanger van 
Jannerieke, komt in het ziekenhuis terecht. “De 
zwangerschap verliep opnieuw niet zonder compli-
caties. Met 26 weken had ik al ontsluiting en de arts 
moest mij dwingen om in het ziekenhuis te blijven. 
‘Het is het behoud van de baby’, zei hij. Ik wilde naar 
huis, ik had daar twee kleine kinderen. En Marjolijn 
kon nog werkelijk niets, die had zoveel zorg en 
aandacht nodig. Maar ik móest blijven.”

Tekst: Els Arends

“In de box 

lag Marjolijn 

vaak in een 

hangmatje”

Ze is de 11.000e inwoner van 

Goedereede: Marjolijn Roos. Dit meisje 

wordt eerder dan verwacht geboren 

na een zwangerschap van 31 weken. 

Ze weegt maar 1600 gram. Maar de 

gemeente belt: of er toch een foto 

gemaakt kan worden, voor de krant. Bij 

de couveuse. 

In beeld
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De baby wordt geboren. “Ze lagen samen in de 
box, Marjolijn en Jannerieke.”

Spierziekte
Als Marjolijn twee jaar is, wordt ze geopereerd 
aan een heupafwijking. Haar heup wordt in de 
kom gezet. “De arts zei toen: ‘Ik kan nog een 
spieronderzoek doen; dan nemen wij een stukje 
spierweefsel uit haar lies en onderzoeken dat op 
een spierziekte.’”
Uit het onderzoek blijkt dat Marjolijn inderdaad 
een spierziekte heeft: mitochondriële myopathie. 
“Dat is een ziekte in de energieopbouw: er gaat 
iets mis met de manier waarop voedingsstof-
fen worden omgezet in energie, met als gevolg 
spierzwakte en spierslapte. Marjolijn was dus altijd 
heel moe.”
Niet alleen moe. Marjolijn geeft nog steeds veel 
over en heeft ook last van spasmen. Een neuro-
loog in Rotterdam onderzoekt Marjolijns hersenen 
op afwijkingen in de grijze en witte hersencellen. 
Die afwijkingen worden gevonden: er is iets mis 
met haar grijze hersencellen, waarschijnlijk ten 
gevolge van het zuurstofgebrek bij de geboorte. 
Marjolijn is dus niet alleen lichamelijk, maar ook 
geestelijk gehandicapt. “Het is zo’n dapper, vrolijk 
meisje. Ondanks de problemen, slecht slapen, 
slecht eten en de spasmen, ging ze nog vóór ze 
drie jaar was naar Waardheim. Daar was ze de 
jongste.”

Koortsstuipen
Als Marjolijn vier jaar is, krijgt ze voor 
het eerst koortsstuipen. “Ze zat in 
het busje vanaf Waardheim en onze 
vader reed. Hij vertrouwde het niet 
en is meteen doorgereden naar het 
ziekenhuis.”
Marjolijn is heel ver weg. Zelfs op 
pijnprikkels reageert ze niet, medi-
cijnen slaan niet aan. “We hebben 
gevreesd voor haar leven. Ze was zó 
ver weg.”
Ondanks de medicijnen voor epilepsie die 
Marjolijn krijgt, heeft ze datzelfde jaar nog 
een ernstige koortsstuip. “Ze had een bloedneus, 
’s nachts. Ik heb haar toen verschoond, en toen 
ik haar in bed legde, maakte ze een raar geluid. 

Dat is een koortsstuip, wist 
ik meteen. Ik heb haar toen 
meteen de Stesolid gegeven 
die ik gekregen had, maar die 
hielp niet. Het schuim liep 
uit haar mond. Heel naar en 
beangstigend om te zien.”
Toch komt Marjolijn er weer 
bovenop. “Ze heeft nog een 
paar jaar medicijnen tegen 
epilepsie gehad.”

Sondevoeding
Als Marjolijn zeven jaar is, 

gaat het opnieuw niet goed met haar. De zorg voor 
haar is heel zwaar. Ze is dan zestien kilo zwaar en er wil 
maar geen gewicht bijkomen. Marjolijn komt weer in 
het ziekenhuis terecht. 
“Daar stelden ze voor om sondevoeding te geven. Ik 
vond dat moeilijk, maar het was duidelijk dat het zo 
niet verder ging. Dus stemden we toe. Er werd toen 
ook een wijkverpleegkundige geregeld, die ’s ochtends 
en ’s avonds een stukje zorg voor Marjolijn overnam.”
De sondevoeding blijkt een uitkomst. Na een 
neussonde wordt, na een operatie, een PEG-sonde in 
de maag geplaatst, en na twee jaar wordt die vervan-
gen door een Mickey-button in de maag. “Ze begon te 
groeien. Het ging al snel veel beter. Ze ging toen al in 
De Mantelienge logeren en van het begin af aan had 
ze het daar naar haar zin. Ze noemt De Mantelienge 
zelfs haar tweede thuis.”

Vrolijk
“Marjolijn is een dapper, vrolijk meisje”, vertelt 
mevrouw Roos. “Ze gaat ’s zondagsochtends mee 
naar de kerk. Ze is heel lang eenkennig geweest, 
maar we merken wel dat ze nu makkelijker anderen 
accepteert. Ze maakt er geen probleem van als er 
eens een andere oppas is.” Toch zijn de lichamelijke 
problemen nog niet voorbij. “Marjolijn heeft nu een 
ernstige vergroeiing aan haar rug. Ook krijgt ze mis-
schien een operatie om de medicijnen tegen spasmen 
meteen in haar ruggemerg te spuiten door middel 
van een pomp. Maar ze blijft dapper. En het is een 
vrolijk meisje. We horen haar vaak schaterlachen, als 
ze in bad gedaan wordt door de wijkverpleegkundige 
bijvoorbeeld. En er hoeft maar een mobieltje af te 
gaan of Marjolijn schatert het uit.”

Wat een plezier! 
Marjolijn op 
Waardheim met 
groepsgenoot 
Aline.

“Wat was 

er met haar 

aan de 

hand?”
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Als baby was 
Marjolijn nog erg 
klein.
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Zullen weZullen we

het snoep
    

het snoep
    

??
afwegen

samen

Een vraag uit een hoek die je niet had verwacht. Hoezo? Hendrik-Jan vraagt of je meehelpt met het afwegen van snoep. Spontaan en aanhankelijk als hij is. Snoep inpakken en afwegen: je doet het samen. En, belangrijker, jij als begeleider doet het vanuit je hart. Het is je passie om met mensen met een handicap om te  gaan. Hen te begeleiden in hun thuis-

situatie, of hen te helpen bij het inpak-werk bijvoorbeeld. Er te zijn wanneer zij dat vragen of nodig hebben, maar ook door hen ‘iets’ meer mee te geven. Iets meer betekent met elkaar bijbellezen, zingen en bidden. Wil je meer weten over werken in de gehandicaptenzorg en de beroeps-opleidingen die je daarvoor kunt volgen? Kijk op onze website, bel of mail ons!

Meer informatie?
SiloahSS  (088) 275 45 00 75 45 00 II info@siloah.nl info@ I www.siloah.nl
De SchutseDD (0488) 48 33 22 I pz@deschutse.nu II www.deschutse.nu  www.de
Adullam  (0342) 42 00 12   (0342) 42 00 12 I pz@adullamzorg.nl I www.werkenbijadullam.nladullam nl

De Schutse

IMAGO_adv_210x270_2.indd   1 30-01-12   19:28



In de lens

Mijn familie komt!
Dit keer willen onze bewoners, bezoekers en logés u laten 
zien hoe leuk het is als hun familieleden af en toe op hun 
woon-, werk- of logeervoorziening komen! Zomaar even 
op bezoek, of zelfs komen eten, meehelpen of een spel-

letje doen, of om hen 
er te brengen …

2   Inge, zusje van 
Francina, komt haar 
helpen bakken op 
Druivenstein.

1   De vader van 
Corné Kempeneers 
(Kwikstaart, Kroon-
heim) bij hem op 
bezoek.

3   Bas wordt 
door zijn moeder 

op Horstheim 
gebracht.

4   Als vader, moeder 
en zussen van Anne-
Lotte Rietveld pan-
nenkoeken komen eten 
op Zuiderheim, is het feest! 
Ze wijst hun plaatsen, gebaart dat ze 
grote snoepers zijn ... en de grootste snoeper ...?

5   Gerrit Kleijer (Kwikstaart, 
Kroonheim) heeft zijn vader 
bij hem op bezoek …!

6   De vader van Madelien van 
Wageningen brengt haar te 
logeren op De Mantelienge.

7   De opa en oma 
van Henk Frens op 
visite in Muiderheim.

8   Als Julia 
door haar 

moeder op 
Horstheim 

gebracht 
wordt, kan ze 
zelf haar jasje 

ophangen!
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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

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

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.
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In memoriam

In memoriam

Frank van de Beek

In de vroege morgen van 25 februari jl. is Frank 
van de Beek in de leeftijd van 48 jaar overleden. 
Frank had een ongeneeslijke ziekte (ziekte van 
Huntington), die over een langdurige periode van 
jaren zijn levenskracht heeft doen afnemen. Frank 
was getrouwd en had één dochter. Zijn vrouw en 
dochter stonden in alle jaren, maar zeker ook in de 
laatste dagen, om hem heen. Er zijn al heel vaak 
zorgen geweest over Frank, maar vanaf dinsdag 
21 februari jl. is toch vrij plotseling zijn broze 
gezondheid zienderogen achteruit gegaan en de 
dag erna werd duidelijk dat het sterven ging worden.
Na een korte afscheidsdienst waren het team en 
de bewoners er getuige van dat Frank uitgedragen 
werd op zijn sterfdag, om overgebracht te worden 
naar zijn thuisadres in IJsselmuiden. De medewerkers 
hebben tot het laatst toe Frank en naaste familie bij 
mogen staan met alle zorg en hulp. 
Frank heeft korte tijd DAC Horstheim in Staphorst 
bezocht en af en toe ging Frank naar logeerhuis 
De Mantelienge in Ouddorp. Frank woonde sinds 
september 2002 op Kroonheim, groep de Zanglijster. 
Hij heeft van 2002 tot 2007 op DAC de Werkplaats 
(Kroonheim) mogen werken, totdat zijn lichamelijke 
achteruitgang dit niet meer mogelijk maakte.
De wens om te wonen in een instelling waar Gods 
Woord gebracht werd, ging bij Adullam in vervulling. 
Zijn vaderlijke omgang met de medebewoners, 
maar ook zijn zorgzaamheid naar het personeel van 
Kroonheim was zichtbaar, vooral de eerste jaren 
van zijn verblijf. Naast zijn sterke persoonlijkheid, 
wilskracht en liefde tot de naaste, blijven zijn 
bewogenheid met de ernst van het leven en zijn 
eerbied voor Gods Woord ons in herinnering. Hij 
wordt op Kroonheim gemist.

Uddel 
mw. H. van den Brink

In memoriam

Nel de Jong

Op zaterdag 31 maart jl. is Nel de Jong in ver-
pleeghuis Salem te Ridderkerk overleden in de 
leeftijd van 57 jaar. Vanaf januari 1989 kwam Nel op 
Maanderheim wonen, nadat ze eerst een aantal jaren 
in GVT De Biltse Grift in Utrecht had gewoond. Haar 
familie was blij dat Nel in het eerste gezinsvervan-
gend tehuis van stichting Adullam kon gaan wonen. 
Bijna 25 jaar heeft Nel op Maanderheim mogen 
wonen. De laatste vijf jaar ging Nel langzamerhand 
achteruit. Ze had dementie. Vanaf september 2011 
ging haar lichamelijke toestand ineens hard achter-
uit. Ja, ze werd zo hulp- en verplegingsbehoeftig, 
dat ze begin februari 2012 werd overgeplaatst naar 
verpleeghuis Salem. Daar is ze op 31 maart jl. in het 
bijzijn van haar familie overleden.
Nel heeft ook bijna 25 jaar op Veldheim gewerkt; 
ze was een bezoeker vanaf het eerste uur. Allerlei 
werkzaamheden heeft ze er verricht. Op het oude 
Veldheim was dit veel buiten bij de dieren en in de 
tuin, op het nieuwe Veldheim heeft Nel lange tijd in 
de huishouding gewerkt.
In haar goede tijd was Nel een opgewekte bewoner 
en bezoeker. Ook ging ze vaak stilletjes haar eigen 
gang, maar wel altijd vriendelijk en in voor een 
praatje op zijn tijd. Ook bij haar medebewoners/
-bezoekers was Nel geliefd.

Na de rouwdienst, die geleid werd door kandidaat 
Van Keulen, werd Nel op donderdag 5 april jl. begra-
ven op de begraafplaats te Ede. Ook de nabegrafenis 
werd geleid door kandidaat Van Keulen, die ons 
tijdens de rouwdienst bepaalde bij de geschiede-
nis van de jongeling te Naïn. De Heere gedenke 
de familie van Nel en mocht deze roepstem willen 
heiligen aan ons aller hart.

Ede 
B. de Vries en mw. J. Boon-Brinkman
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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

Op één vertrouwd en vakkundig adres krijgt u antwoord op al 

uw vragen op het gebied van spraak-en datacommunicatie

van verantwoord internet tot een professionele telefoonin-

stallatie voor een nieuwe telefoonaansluiting, verhuizing, 

aanpassing, of het snel oplossen van een storing.

• Siemens telefooncentrales

• VOIP centrales

• Solcon  internetdiensten

• Hosted IP bellen via internet
  Online centrale met onbeperkt aantal lijnen.



In memoriam

In memoriam

Jef van Dalen

Op donderdag 12 april jl. is Jef van Dalen, 
bewoner van Veluweheim, in ziekenhuis Gelderse 
Vallei te Ede overleden in de leeftijd van 54 jaar. In 
de nacht van Goede Vrijdag op zaterdag 7 april jl. 
kreeg Jef onverwacht een zware hartaanval, waar-
aan hij enkele dagen later is overleden.
Op 27 september 2005 kwam Jef op Veluweheim 
wonen. Hij was snel gewend aan de groep en 
voelde zich daar goed thuis. Voor zijn dagbeste-
ding ging hij naar De Schutse, waar hij jarenlang 
als vrijwilliger in de tuin heeft gewerkt.
Ook op Veluweheim was Jef regelmatig in de 
tuin te vinden. Zo hield hij een eigen groetentuin 
bij en leverde hij ook een flinke bijdrage aan 
het onderhoud van de siertuin. Maar daar is nu 
plotseling een einde aan gekomen.
Kenmerkend voor Jef was zijn bescheidenheid en 
voorzichtigheid. Hij ging altijd rustig en overwo-
gen te werk. Overlegde vaak met de begeleiders 
hoe hij iets het beste kon doen en was altijd 
vriendelijk in de omgang. 
Jef kon goed met zijn medebewoners overweg 
en er was een onderlinge band gegroeid die nu 
plotseling is verbroken.

Op dinsdag 17 april jl. is Jef begraven. 
De rouwdienst in Opheusden werd geleid door 
ds. Van Voorden, waarna de begrafenis plaatsvond 
op de begraafplaats in Rhenen. Ds. Van Voorden 
bepaalde ons tijdens de rouwdienst bij 
Psalm 49:8a “Niemand van hen zal zijn broeder 
immermeer kunnen verlossen”. Mocht het sterven 
van Jef een roepstem zijn voor ons allemaal. 
We wensen de familie van Jef sterkte toe bij het 
verlies van hun geliefde broer, zwager en oom. 

Lunteren 
B. de Vries

25

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  j
un

i 2
01

2

Ds. J. van Prooijen (1912-1991)
Weid Mijn schapen
Tiental predikaties
176 blz. Prijs €  17,90

Ds. W. Verhoeks
Tot Jezus geleid
Tiental predikaties 
237 blz.  Prijs €  15,95

R. van Ommeren
Het Klompenkerkje
De geschiedenis van de Oud Ger. Gemeente te 
Achterberg. Met verschillende foto’s.
195 blz. Prijs € 15,90     

Uw bestelling wordt dezelfde dag verzonden!

Boekhandel R. van der Meijden
Nedereindsestraat 7 – 4041 XE  Kesteren
Tel. 0488-482226 (bgg. 0488-482134)
Email: info@vdmeijden-boekhandel.nl 

VOOR EEN GOED BOEK NIET LANG OP ZOEK!



Ook dit kwartaal zijn weer nieuwe medewerkers bij Adullam in dienst 
getreden, verspreid over diverse locaties. Graag stellen wij negentien 
medewerkers aan u voor. 

Adullam blijft groeien en is daarom voortdurend op zoek naar nieuw 
personeel. Ook nu zijn er weer verschillende vacatures te vinden op 
www.werkenbijadullam.nl. Ben je op zoek naar een baan? Solliciteer dan 
op één van onze vacatures of stuur een open sollicitatie.   

Centraal bureau
1. Elriëtte van de Beek uit Elst (U) als administratief medewerker
2. Jan van Velthuizen uit Ede als communicatiemedewerker/

fondsenwerver

Muiderheim
3. Dineke Bos uit Urk als medewerker woonbegeleiding
4. Henrike Heldoorn-Rietveld uit Genemuiden als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding
5. Henriëtte Kloosterman uit Genemuiden als medewerker 

woonbegeleiding
6. Jacolien van Loo uit Doornspijk als oproepkracht medewerker 

woonbegeleiding
7. Arianne Westerlaken uit Veenendaal als activiteitenbegeleider

Lindenheim
8. Jenny Geneugelijk-Boer uit Staphorst als huishoudelijk 

medewerker

Kroonheim
De 10 Domeinen
9. Philip Docter uit Elburg als woonbegeleider

Rietzanger/Zanglijster
10. Mw. H. Mekenkamp uit Rijssen als locatiecoördinator

Wielewaal/Nachtegaal
11. Kristine Buijtenhuis uit Uddel als medewerker 

woonbegeleiding
12. Jantine van Eckeveld-van de Velde uit Lunteren als 

medewerker woonbegeleiding
13. Pea Vos uit Apeldoorn als huishoudelijk medewerker/kok

Dagactiviteitencentrum
14. Jennet Vrijenhoek-Kloosterman uit Rijssen als senior 

activiteitenbegeleider

Maanderheim
15. Cobi Morée uit Ederveen als medewerker woonbegeleiding

Borchheim/Veluweheim
16. Rienke Nugteren uit Lunteren als oproepkracht medewerker 

woonbegeleiding

Veldheim
17. Henrike Fieret-Bakker uit Barneveld als medewerker 

activiteitenbegeleiding

Zuiderheim
18. Dorinda Bezemer uit Rotterdam als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding

Personeelsregister

7 10

1

98 11
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We hopen op een prettige samenwerking en 
wensen onze nieuwe collega’s veel succes toe in 
hun nieuwe baan!                                        

Anneke Nieuwenhuis
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19. Monique Drinkwaard-van de Velde uit Papendrecht als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

20. Marjan Molendijk-van der Ree uit Puttershoek als huishoudelijk medewerker
21. Cynthia van de Weteringh uit Dordrecht als oproepkracht medewerker 

woonbegeleiding

Polderheim
22. Gerrie van der Slik-van Buren uit Nieuw-Lekkerland als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding

Wilgenheim
23. Janneke de Bruijn uit Streefkerk als oproepkracht medewerker 

activiteitenbegeleiding
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Locatie van de familiemiddag was de 
huiskamer van Maanderheim aan de 
Jordaensstraat in Ede. Op de plek waar 
de bewoners normaal gesproken hun 
vrije tijd doorbrengen, kwam het nieuwe 
zorgplan uitgebreid aan bod. Bart vertelde 
daar hoe de visie op zorg zich in de 
afgelopen decennia heeft ontwikkeld. 

“Vroeger, in de jaren vijftig, werd enkel 
gekeken naar de kwaliteit van zorg. De 
cliënt werd verschoond, op bed gelegd 
en met rust gelaten. Het werk van de 
begeleider stond centraal. Gaandeweg is 
echter de cliënt meer centraal komen te 

staan in de zorg: ‘Wat kunnen, maar vooral 
ook: wat willen ze?’ Doelstelling werd 
om de bewoners zoveel mogelijk zelf te 
laten doen; ze van betekenis te laten zijn. 
Adullam gaat nog een stap verder door te 
kijken naar de zin van het leven. Waarom 
zijn we hier op aarde; met welk doel. Onze 
eindbestemming is natuurlijk niet hier; er 
is eeuwigheidsperspectief. Dat is waarin 
Adullam zich onderscheidt.” 

Nieuwe opzet 
De verandering in zorgvisie is duidelijk 
terug te zien in de nieuwe opzet van 

Nieuw IZAP gepresenteerd: voor én van de zorgvragers
Zorgplan bevat op alle onderdelen identiteitsaspecten

In huiselijke sfeer werd 

vrijdag 11 mei jl. in 

Maanderheim de jaarlijkse 

familiemiddag gehouden. 

In aanwezigheid van familie, 

kennissen en begeleiders 

presenteerde Bart van 

Kleef, kwaliteitsfunctionaris 

bij Adullam, het nieuwe 

Individueel Zorg- en 

Activiteitenplan. Doelstelling 

van Maanderheim is om vóór 

het einde van het jaar voor 

alle achttien bewoners een 

nieuw en persoonlijk plan 

gereed te hebben.

Tekst: C.IJ. Bijl
Foto’s: mw. E.C.A. Bouman

Volgens Jacolien van Essen, inmiddels tien jaar werkzaam als begeleider op 
Maanderheim, is enkel inspraak niet voldoende. “Tijdens de gesprekken komen de 
wensen er niet altijd uit: juist in de praktijk blijkt wat onze bewoners anders willen. 
Dan moet je die signalen dus oppikken en inbrengen in het plan. Het is natuurlijk 
een goede ontwikkeling dat er meer vanuit de bewoner wordt gedacht. We heb-
ben eerder een cursus gevolgd in niet-sturende communicatie. Daar leerden we de 
regie bij de cliënt te laten; dat komt nu goed van pas.” Eén van de bewoners onder 
Jacoliens hoede is Wim van de Peut. Wim is absoluut te spreken over zijn begeleider. 
Of Jacolien aardig is? “Ja, jaha, zeker wel!” Wims wens is een grotere kamer, met eigen 
douche en wc. Gelukkig voor Wim zit dat er volgens Jacolien wel in. 

Een volle huiskamer van Maanderheim tijdens de familiemiddag.
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het zorgplan. Waar het plan voorheen werd 
opgesteld door de begeleider in samen-
spraak met de familie, krijgt de bewoner nu 
zelf inspraak. “Het is een plan van én voor 
de bewoner”, aldus Bart. “De bewoner kan 
zelf aangeven wat hij wil, wat anders moet 
en waar hij aan wil werken. Op elk niveau 
is ruimte voor ontwikkeling. Deze inspraak 
blijkt in de praktijk onder andere door 
de aanwezigheid van de bewoner bij de 
bespreking van het plan.” Naast het persoon-
lijke aspect is de bruikbaarheid van het plan 
een belangrijk item. “De gestelde doelen 
moeten haalbaar zijn. Er moet na afloop van 
een periode gerapporteerd kunnen worden 
in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald. 
Die doelen kunnen variëren van leren fietsen 
tot het beheren van de eigen financiën en ze 
kunnen zowel door de bewoner zelf als door 
de begeleider worden aangedragen.” Als 
belangrijkste punt wees de kwaliteitsfuncti-
onaris op de identiteit van Adullam. “In onze 
organisatie staat de Bijbel centraal. In alles 
moeten we ons afvragen wat Gods Woord 
ons te zeggen heeft. Dit komt terug in alle 
domeinen.”
Eén van de familieleden haakte hierop in 
door te vragen wat de aanpak is als doe-
len botsen met de identiteit. “Wat nu als 

een vaste fietsavond samenvalt met een 
doordeweekse kerkdienst, of als bewoners 
kiezen voor ongepaste muziek?” Bart: “We 
moeten in alle gevallen de Bijbel ernaast 
leggen. Dat uitgangspunt staat centraal.” De 
kwaliteitsfunctionaris benadrukte dat de 
begeleiders in die zin soms onmogelijk werk 
doen. “Meeleven en meebidden door familie 
is dan ook noodzakelijk.”   

De heer J. Brand, regiomanager bij Adullam, 
sloot het officiële gedeelte af met toepas-
selijke woorden uit Exodus: “Wie heeft 
den stomme of dove, of ziende of blinde 
gemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE?” Brand 
benadrukte dat de dove en ziende in één 
adem genoemd worden. “In eeuwigheids-
perspectief is er geen onderscheid; God kent 
ook deze mensen.”

Nieuw IZAP gepresenteerd: voor én van de zorgvragers

Anneke woont al ruim 23 jaar in Maanderheim. Anneke’s schoonzus, mevrouw Beijeman, 
vertelt dat ze het er geweldig naar haar zin heeft. “Het is echt haar thuis. Als ze het weekend 
langskomt, zegt ze altijd: “Maandag weer naar Ede!” Volgens mevrouw Beijeman is het een 
goede zaak dat de bewoners zelf invloed hebben. “Bij Anneke was de logopedie bijvoor-
beeld beëindigd, omdat de logopediste ermee opgehouden was. Nu heeft ze zelf aange-
geven dat weer op te willen pakken. Mooi dat ze daar zelf een rol in speelt.” 

“Door die eigen inspraak duurt 
het gesprek wel langer”, stelt 
Henny Lodder vast. Toch vindt 
de moeder van Ingrid inspraak 
absoluut een goede zaak. Haar 
dochter heeft een actieve 
rol binnen Maanderheim. “Ik 
haal de boodschappen, bij 
Stadspoort”, vertelt Ingrid. 
“Ze kan alleen niet zo goed 
omgaan met geld”, merkt haar 
moeder op. “Maar de winkeliers 
geven altijd de bonnetjes mee, 
zodat ze hier kunnen contro-
leren of ze genoeg geld terug 
heeft gekregen.” Ingrid twijfelt 
geen moment bij de vraag 
wat ze anders wil: “Een eigen 
douche en wc.” 

Voor Arja Kampert was het de eerste familiemiddag. Vorig jaar juni startte ze als oproep-
kracht, inmiddels staat ze vast op de groep. “Leuk zo’n middag: nu weet je tenminste welke 
mensen bij welke bewoners horen. Ze hebben het vaak over iemand, maar daar heb je 
dan helemaal geen gezicht bij.” Praktisch nut van het plan is volgens Arja onder andere dat 
specifieke doelen beschreven zijn. “Vóór een dienst kun je even de punten doornemen, 
zodat je weet waaraan gewerkt kan worden.” 

V.l.n.r.: Arja Kampert, Geertje van de Riet en Judith van der Tas

Bart van Kleef, kwaliteitsfunctionaris, 
presenteerde het nieuwe zorgplan.
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“Identiteitsgebonden zorg is voor 
een organisatie moeilijk in geld te 
kwantificeren.” Dat zegt de heer 
C.H. van Wolfswinkel, hoofd 
financiën van Adullam. Waar heb 
je het dan over? “Zorg bieden kost 
geld. Als je iets méér wilt bieden 
dan alleen maar zorg, kost dat meer 
geld. Wat het meer kost, wordt niet 
door de overheid vergoed.” Van 
Wolfswinkel doelt onder andere 
op de vier zorgconsulenten die 
Adullam heeft voor de drie regio’s. 
“Die hebben we aangetrokken om 
een verbinding te leggen tussen 
de thuissituatie van een cliënt en 
Adullam. Een zorgconsulent is 
eigenlijk het gezicht van Adullam. 
Bij een bezoek aan het gezin van 
de cliënt bepaalt de zorgconsulent 

welke vorm van zorg het meest 
geschikt is. Hij of zij is als het ware 
de schakel tussen de achterban en 
de instelling.”
Van Wolfswinkel laat er geen 
misverstand over bestaan dat deze 
zorgconsulenten betaald moeten 
worden. “Die worden dus bekostigd 
uit een derde geldstroom.”
Een andere ‘extra’ is het ontwikkelen 
van nieuw beleid. Van Wolfswinkel: 
“Naar aanleiding van een studiedag 
over identiteit hebben we een 
werkgroep gevormd. Daarin heb-
ben eigen zorgverleners zitting. De 
tijd die ze in de werkgroep beste-
den, moet gecompenseerd worden. 
Ook dat kost extra geld. Deze 
werkgroep heeft onder andere een 
praktische handreiking ontwikkeld 
voor Bijbels onderwijs en heeft ook 
de herziening van de mens- en 
zorgvisie op zich genomen.”

Body
Bood Adullam in 2010 aan 360 
cliënten zorg, in 2011 is dat 
gestegen tot 380 op 17 locaties. 
Die zorg wordt bekostigd vanuit de 
AWBZ en het pgb: ruim 15 miljoen 
euro. Daarnaast bedroegen de extra 
opbrengsten in 2011 ruim 
1,1 miljoen euro; ongeveer evenveel 
als in 2010. Van Wolfswinkel: “Dat 
geld komt vanuit de steunstichting 
van Adullam en wordt verkregen uit 
fondsenwerving en verkopingen. 
De verkopingen brachten in 2011 
ongeveer € 650.000,00 op. Met de 
bijdragen van donateurs, collecten, 
bijdragen van kerken en giften van 
particulieren en bedrijven komen 
we aan ruim 1,1 miljoen euro. Ook 
hebben we in 2011 € 550.000,00 

verkregen uit nalatenschappen.”
Of de huidige economische en 
financiële crisis zijn weerslag heeft 
op de extra geldstroom? Daarvan 
is volgens Van Wolfswinkel weinig 
te merken. Uiteraard is hij als 
hoofd financiën van Adullam heel 
blij met deze extra geldstroom. 
“Als we dat geld niet hadden, 
zouden we een aantal zaken 
niet kunnen doen die we nu 
wel realiseren. Adullam wil de 
fondsenwerving dan ook meer 
body gaan geven. We hebben 
vastgesteld dat we er te weinig op 
sturen. Daarom hebben we per 1 
mei jongstleden een communi-
catiemedewerker/fondsenwerver 
aangetrokken: Jan van Velthuizen. 
Die gaat, naast nieuwe doelgroe-
pen aanboren, ook de contacten 
met de comités versterken.”

Luxe?
Krijgt Adullam weleens de vraag 
voorgelegd wat voor luxe en 
leuke dingen ze voor dat extra 
geld doet? Van Wolfswinkel: “Soms 
horen we dat inderdaad. We 
proberen dan in een persoonlijk 
gesprek duidelijk te maken waar 
we die derde geldstroom aan 
besteden. De idee dat we dat aan 

De reguliere zorg die 

Adullam biedt, wordt 

voor het grootste deel 

bekostigd vanuit de 

Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) en 

het persoonsgebonden 

budget (pgb). Omdat 

Adullam staat voor 

betrokkenheid op iden-

titeitsgebonden zorg, is 

daarvoor een extra geld-

stroom nodig.

Tekst: A.M. Alblas

In gesprek met het hoofd financiën
Verantwoording f inanciële geldstroom 2011

C.H. van 

Wolfswinkel: 

“Wat identi-

teitsgebonden 

zorg extra kost, 

wordt niet door 

de overheid 

vergoed”
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luxe besteden, kunnen we dan wegnemen. 
Het gaat Adullam om het bieden van een 
stukje meerwaarde bovenop de kwaliteit 
van de zorg. Basiszorg wordt vanzelfspre-
kend geboden. Aan meerwaarde kun je 
bijvoorbeeld denken aan tijd inruimen 
voor een gesprek met een cliënt over de 
wezenlijke dingen van het leven.”

Huisvestingsplannen
In 2011 heeft Adullam in Genemuiden 
een tijdelijke huisvesting geopend voor 
wonen en dagbesteding: Muiderheim. “De 
units die daarvoor zijn opgezet, zijn mede 
bekostigd door een forse bijdrage vanuit 
de steunstichting”, zegt Van Wolfswinkel. 
Nieuwbouwplannen voor Muiderheim 
zijn in voorbereiding. Naar verwachting 
start de bouw in 2013. Volgens het hoofd 
financiën van Adullam is er in de regio’s 
sprake van intensieve identiteitsgebon-
den zorgvragen. “Die vergen een scala 
aan faciliteiten die voor een groot deel 
uit bovenbudgettaire middelen moeten 
worden bekostigd.
In Barneveld zal eind 2012 vervangende 
nieuwbouw van start gaan voor de 
woonvoorzieningen Maanderheim en 
Borchheim in Ede en Veluweheim in 
Lunteren. 

Onzeker
Hoe ziet Adullam de financiële toekomst, 
gezien de veranderingen in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? 
Van Wolfswinkel: “Het is de vraag wat er 
allemaal gaat veranderen. De dagbe-
steding wordt nu nog bekostigd door 
de AWBZ. Het is echter de bedoeling 
dat dit een Wmo-voorziening wordt. De 
kosten voor de dagbesteding moeten we 
dan voor iedere cliënt afzonderlijk gaan 
aanvragen bij de gemeente waar hij of zij 
woont, in plaats dat het nu een collectieve 
bekostiging is vanuit de AWBZ. De omweg 
naar elke gemeente afzonderlijk zal veel 
tijd gaan vergen. Ook is het de vraag 
of de bereidheid zal blijven bestaan de 
vervoerskosten van cliënten te betalen. Als 
gemeenten ook daarop gaan bezuinigen, 

ontstaat een stuk onzekerheid. De totale 
kosten bedragen nu zo’n € 700.000,00 
à € 800.000,00. Als dat wegvalt, zal een 
beroep moeten worden gedaan op eigen 
middelen.” Voor Van Wolfswinkel is de 

toekomst met veel onzekerheid omgeven. 
“Maar over de plannen die de politiek heeft 
voorbereid, moet nog worden beslist. Hoe 
dat zal uitpakken, is gezien de huidige 
kabinetscrisis ook nog onzeker.”

Resultatenrekening Stichting Steun Adullam 2011 2010

Baten uit fondsenwerving
Giften en collecten kerken
Giften particulieren e.a.
Donatiefonds
Opbrengsten verkoopacties

€      118.500
-      117.000
-      214.500

 -      651.500

€      112.000
-      132.000
-      216.000

 -      664.000

Totaal baten €   1.101.500 €   1.124.000

Kosten fondsenwerving
Algemene kosten
Kosten publiciteit en promotie

€             500
 -        57.000

€             500
 -        64.500

Totaal kosten €        57.500 €        65.000

Kosten fondsenwerving in % van de baten 5,2 % 5,8 %

Beschikbaar voor doelstelling
Saldo opbrengst fondsenwerving
Financiële baten

€   1.044.000
 -        22.000

€   1.059.000
 -        13.000

Totaal beschikbaar €   1.066.000 €   1.072.000

Kosten beheer en administratie
Uitgegeven aan doelstelling:
Zorgconsulenten
Bijdrage gemoedsbezwaarden
Startkosten nieuwe voorzieningen
Bijdrage (zorg)projecten
Overgang zorgzwaartebekostiging
Bijdragen zorgverlening

€        22.500

-      169.000
-        53.500
-      152.000
-      110.500

   
 -      210.500

€        21.500

-      158.500
-        49.000
-        52.000
-      135.500
-      235.500   

 -      182.000

Totaal uitgegeven €      718.000 €      834.000

Resultaat steunstichting €    348.000 €    238.000

Opbrengsten fondsenwerving
Stichting Steun Adullam 2007 - 2011 (in euro's)
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Begin 2012 werd bekend dat de school niet langer dan een 
maand mocht blijven staan. “Alles moest leeg en nog snel ook”, 
aldus de heer G. Boeser, locatiecoördinator van Horstheim. Op 
donderdag werd in de kerkbode van Staphorst een artikeltje 
geplaatst: ‘Verkoopruimte voor de kringloopwinkel gezocht’. 
Vrijdag was het probleem opgelost: verhuisbedrijf Veijer bood 
een hal aan. Eerder was de school een initiatief van vrijwilligers, 
de opbrengst ten behoeve van Adullam, maar in de nieuwe 
situatie wordt de kringloopwinkel bemand door bezoekers van 
Horstheim. Natuurlijk wel onder begeleiding en met medewer-
king van de vrijwilligers. De nieuwe locatie biedt ook veel meer 
parkeerruimte en is sinds kort voorzien van een grote kachel en 
een rolstoelvriendelijk toilet. Mogelijk gemaakt door de inzet 
en het enthousiasme van de verhuurder en de vrijwilligers. 
Boeser: “Het is echt bijzonder hoe vrijwilligers zich inzetten voor 
Adullam! Iedereen draagt hier zijn steentje bij; dat mag best 
weleens gezegd worden.”

De Horstenaar ligt centraal in Staphorst, vlakbij de rotonde 
onderaan de afrit van de A28. U bent van maandag tot en 
met vrijdag welkom in de kringloopwinkel. De bezoekers zijn 
aanwezig tussen 10.00 en 12.30 uur en na de lunch van 13.30 
tot 15.00 uur. Wanneer u zelf spullen af wilt geven, kan dat 
ook. Onze medewerkers en bezoekers nemen graag goed-
verkoopbare artikelen in ontvangst. Wij hopen u  te verwelko-
men aan de Burgemeester van de Walstraat 27 in Staphorst!

Naaiatelier, vloerbedekking  en cake voor 

kringloopwinkel De  Horstenaar!
Wat begon met één lokaal 

in een oude school, groeide 

uit tot een kringloopwinkel 

in zes lokalen. Totdat de 

school tegen de vlakte 

moest. De kringloopwinkel 

verdween daarmee echter 

niet: torenhoge dozen en 

stevige stellingen prijken in 

een nieuwe hal. Welkom in 

de nieuwe kringloopwinkel 

en het naaiatelier van DAC 

Horstheim te Staphorst! Op 

15 juni jl. vond de opening 

plaats door burgemeester 

J.D. Alssema.

Tekst: Beptekst

Foto’s: Beppie Pellegrom, A.J. van Ommeren e.a.

Waar? Wanneer?

Servies, bloempotten ...

“Het moet vooral 

een gezellige 

kringloopwinkel 

zijn, zowel voor 

bezoekers als 

voor klanten!”

... en wat dacht u van de grote kinderhoek? Francine wil altijd wel in de 
winkel werken!
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Naaiatelier, vloerbedekking  en cake voor 

kringloopwinkel De  Horstenaar!
“Helemaal super”
De kringloopwinkel stond half mei nog vol dozen en nieuwe 
stellingen, maar op dit moment is zelfs het naaiatelier al keurig 
ondergebracht. “Zodat klanten kunnen zien wat onze bezoekers 
allemaal doen.” Zij maken bijvoorbeeld dekentjes voor in de zelfge-
maakte poppenledikantjes. Onder begeleiding van vrijwilligers en 
een begeleider dragen de bezoekers zelf zorg voor de kringloop-
winkel. Artikelen prijzen, netjes houden, stellingen inpakken en 
natuurlijk verkopen. Corrie en Francine, bezoekers van dependance 
Druivenstein, willen ervoor gaan: “Het is weer eens wat anders dan 
bakken en wassen.” “Helemaal super”, voegt Francine eraan toe. 
Stiekem delen de dames op Druivenstein hun dagen al in. “Ik wil er 
altijd wel werken”, vertelt Francine enthousiast. Al geeft ze later toe 
dat ze nog niet weet of ze het bakken eigenlijk wel wil missen …

Cake in de boekenhoek
In de winkel ligt overal vloerbedekking. Dat maakt het warm en 
huiselijk. Rood voor het naaiatelier, grijs voor de winkel. Het moet 
namelijk ‘gewoon heel gezellig zijn’. Ook de zelfgemaakte onder-
brekingen in het hoge dak zorgen voor een huiselijke sfeer. In de 
hoek toont de locatiecoördinator de boekenhoek, waar klanten 
koffie en cake kunnen bestellen. Een grote kloostertafel met 
tijdschriften nodigt uit om aan te schuiven. Verderop staan tafels 
en stoelen. Sommige meubelstukken worden eerst ‘gepimpt’ door 
bezoekers. Een bruine tafel wordt zo eerst wit gemaakt, voordat hij 
in de winkel komt. “Het leuke is dan ook, dat onze bezoekers overal 
aan meewerken”, vervolgt Boeser. In de nieuwe winkel is ook een 
pinapparaat aanwezig en aankopen kunnen er ingepakt worden. 
Dat onderscheidt deze kringloopwinkel eveneens van een reguliere 
kringloopwinkel. Net als het bestaande ‘’t Winkeltje’, dat vanuit de 
Kerklaan verhuisd is naar de kringloopwinkel. Vanaf nu zijn alle 

Kringloopwinkel Staphorst

“Met onze kringloopwinkel zie je hoe iets 
kleins met vrijwilligers kan uitgroeien 
tot een prachtige kringloopwinkel. Het 
past ook heel goed bij de doelstelling 
van Horstheim om bekend te staan 
als een prachtig centrum voor leren, 
werken en activiteiten. We vinden 
het belangrijk om bezoekers elke dag 
wat te laten leren en daarbij goed te 
kijken naar wat bij hen past. De ‘verkopers’ in De Horstenaar 
bijvoorbeeld, vervullen in de winkel een maatschappelijke rol 
en ze doen zinvol werk. Het helpt hen ook bij het integreren in 
de samenleving. Natuurlijk moeten we daarbij niet vergeten 
dat de opbrengsten ten goede komen aan de zorgverlening 
binnen Adullam. Wilt u ook eens een kijkje komen nemen? 
Hartelijk welkom!”

Regiomanager A.J. van Ommeren 
over De Horstenaar:

verkoopactiviteiten van regio Noordoost op één plaats in Staphorst 
te vinden. 

Blauw, rood en geel
In de hal werd begin mei nog druk gewerkt aan het uitpakken 
van dozen en het indelen van stellingen. Vrijwilligers zetten zich 
in om de stapels dozen te sorteren. Boeken in de boekenhoek, 
servies links, spiegels en schilderijen aan de muur. Op de artikelen 
zijn inmiddels stickers geplakt in verschillende kleuren. Rood 
voor een artikel van vijf euro, blauw voor een artikel van vijftig 
cent en andere kleuren voor alles daar tussenin. Makkelijk voor 
klanten, maar ook makkelijk en herkenbaar voor de bezoekers van 
Horstheim. Corrie wil graag met geld leren omgaan; dat vindt ze 
nu nog moeilijk. “Vooral het teruggeven vind ik lastig, maar het is 
wel een uitdaging.” Gelukkig helpt een begeleider of een vrijwilliger 
daarbij: in Staphorst komt men geen handen tekort!

De dames op Druivenstein hadden er vóór de 
opening al veel zin in!

Ondertekening tijdens de overdracht van de 
kringloopwinkel van familie Groen naar Adullam

Veel is opgeknapt en de 
stellingen zijn gevuld
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Ga jij ook langs 
de deuren? Maak 
je daarvoor zelf 
kaarten, of een 
kijkdoos? Sta je 
misschien op een 
verkoping? Of doe 
jij nog wat anders 
voor Adullam? Laat 
het ons weten en 
stuur het naar: 
Adullam-contact
Postbus 19
3770 AA Barneveld
info@adullamzorg.nl
Zet ook je naam en woonplaats 
erop en doe er een mooie foto 
bij waarop jij ‘in actie’ bent! 
Wie weet, kom jij dan op deze 
bladzij in het blad!

De twee dames op deze foto 
zijn in de kerstvakantie 2011 
zeer actief geweest met het 
maken van een kijkdoos. Het zijn 
Lubette en Femke Weerstand 
uit Urk en zij hebben voor bijna 
€ 35,00 opgehaald voor Adullam.
Bedankt!

Voor de jeugd
Kinderen actief voor Adullam

Arenda van Harn 
uit Ederveen (10 jaar)

Laura Otten 
uit Achterberg (11 jaar)

Nienke Verdoes 
uit Uddel (11 jaar)

Gefeliciteerd!
Dit keer gaat de prijs naar 

de volgende drie kinderen: 

 7 2  3 5   9 
5  8 1  9 2 6  
3 6  4  8 1  7 

  7  * 6 4 9 8 
4  1 5 9 2 7 3  
9 3 6    5 1 2 

* 1  2 4 7  8 5 
 9 5  6 1 3  4 
8 2 4 9  3 6 7  

6 7  9 3 * 8 1 4 
3   4  6 5 2 7 
 5 1 7 8 2  9  

8 2  3 5  6 4 1 
 4 3 6  1 7 5  
  6 8 *  2 3 9 

2  9  7 4  8 3 
1 8 4 2 6  9  5 
7  5 1 9   6  

 8  4 7 * 9 5 3 
 3 4 2 1 9 6  8 
7 6  5   2 1  

 9 8 7 3    5 
4 5  6 9 2 7 8 1 
1 2  * 4  3 6  

9  5 1  7 8   
3 7 6  5 8 1 4 2 
 1 2 3 6 4  9 7 

9  2  6 3  4  
4 5  9  1 7 3 8 
 1 8 7 5  2 6  

 * 3   8 5 9  
8 4  6 9 2  1 7 
1 6  5 3 7 4  2 

6 9 7  *  8  1 
5 3  2 8  9  4 
2  4 1 7  6 5 3 

 7 2  3 5   9 
5  8 1  9 2 6  
3 6  4  8 1  7 

  7  * 6 4 9 8 
4  1 5 9 2 7 3  
9 3 6    5 1 2 

* 1  2 4 7  8 5 
 9 5  6 1 3  4 
8 2 4 9  3 6 7  

6 7  9 3 * 8 1 4 
3   4  6 5 2 7 
 5 1 7 8 2  9  

8 2  3 5  6 4 1 
 4 3 6  1 7 5  
  6 8 *  2 3 9 

2  9  7 4  8 3 
1 8 4 2 6  9  5 
7  5 1 9   6  

 8  4 7 * 9 5 3 
 3 4 2 1 9 6  8 
7 6  5   2 1  

 9 8 7 3    5 
4 5  6 9 2 7 8 1 
1 2  * 4  3 6  

9  5 1  7 8   
3 7 6  5 8 1 4 2 
 1 2 3 6 4  9 7 

9  2  6 3  4  
4 5  9  1 7 3 8 
 1 8 7 5  2 6  

 * 3   8 5 9  
8 4  6 9 2  1 7 
1 6  5 3 7 4  2 

6 9 7  *  8  1 
5 3  2 8  9  4 
2  4 1 7  6 5 3 

 7 2  3 5   9 
5  8 1  9 2 6  
3 6  4  8 1  7 

  7  * 6 4 9 8 
4  1 5 9 2 7 3  
9 3 6    5 1 2 

* 1  2 4 7  8 5 
 9 5  6 1 3  4 
8 2 4 9  3 6 7  

6 7  9 3 * 8 1 4 
3   4  6 5 2 7 
 5 1 7 8 2  9  

8 2  3 5  6 4 1 
 4 3 6  1 7 5  
  6 8 *  2 3 9 

2  9  7 4  8 3 
1 8 4 2 6  9  5 
7  5 1 9   6  

 8  4 7 * 9 5 3 
 3 4 2 1 9 6  8 
7 6  5   2 1  

 9 8 7 3    5 
4 5  6 9 2 7 8 1 
1 2  * 4  3 6  

9  5 1  7 8   
3 7 6  5 8 1 4 2 
 1 2 3 6 4  9 7 

9  2  6 3  4  
4 5  9  1 7 3 8 
 1 8 7 5  2 6  

 * 3   8 5 9  
8 4  6 9 2  1 7 
1 6  5 3 7 4  2 

6 9 7  *  8  1 
5 3  2 8  9  4 
2  4 1 7  6 5 3 

 7 2  3 5   9 
5  8 1  9 2 6  
3 6  4  8 1  7 

  7  * 6 4 9 8 
4  1 5 9 2 7 3  
9 3 6    5 1 2 

* 1  2 4 7  8 5 
 9 5  6 1 3  4 
8 2 4 9  3 6 7  

6 7  9 3 * 8 1 4 
3   4  6 5 2 7 
 5 1 7 8 2  9  

8 2  3 5  6 4 1 
 4 3 6  1 7 5  
  6 8 *  2 3 9 

2  9  7 4  8 3 
1 8 4 2 6  9  5 
7  5 1 9   6  

 8  4 7 * 9 5 3 
 3 4 2 1 9 6  8 
7 6  5   2 1  

 9 8 7 3    5 
4 5  6 9 2 7 8 1 
1 2  * 4  3 6  

9  5 1  7 8   
3 7 6  5 8 1 4 2 
 1 2 3 6 4  9 7 

9  2  6 3  4  
4 5  9  1 7 3 8 
 1 8 7 5  2 6  

 * 3   8 5 9  
8 4  6 9 2  1 7 
1 6  5 3 7 4  2 

6 9 7  *  8  1 
5 3  2 8  9  4 
2  4 1 7  6 5 3 

1 = o 
2 = r 
3 = w
4 = z 
5 = m 
6 = a
7 = e 
8 = g 
9 = t

Ook Anke Brouwer en Janine Gerritse 
uit Werkendam hebben zelf een kijkdoos 
gemaakt. Zij haalden hiermee € 9,22 op!
Jacoline Dalm gaat regelmatig met spulletjes 
van Adullam langs de deuren. Met haar vrien-
din Antoinet verkocht ze voor € 35,10 en met 
haar zusje Anieke haalde ze € 34,60 op!
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie 
geweldige inzet!
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Dag allemaal,

Wat kunnen jullie goed puzzelen, zeg! Er waren weer aardig wat 

inzendingen.

Dit keer zien jullie ook puzzels staan op deze pagina. De regels 

van de sudoku-puzzel zijn als volgt: Zorg ervoor dat in ieder 

vak de cijfers van 1-9 komen te staan. Daarnaast moeten ook 

in iedere rij van links naar rechts en in iedere kolom van boven 

naar beneden de cijfers 1-9 ingevuld worden. 

Dit keer maken jullie niet alleen de verschillende sudoku’s. Want 

in iedere sudoku staat een hokje met een sterretje. Bij het cijfer 

dat in dat hokje staat, hoort een letter. De bijbehorende letter 

kun je vinden in het vakje naast de puzzel. Wanneer je alle let-

ters weet, kun je er een woord van maken. 

Veel succes met het maken van de sudoku’s en het oplossen 

van het raadsel! 

Stuur vóór D.V. 7 juli a.s. je oplossing naar:

Puzzelpost Adullam

Mineke van Dijk

Van den Broekestraat 31

7462 VP Rijssen



Als Everyn zijn bootje aanlegt, denkt hij aan de zorg-
zame, stenen godin Nehalennia. Hij is haar dankbaar 
dat hij weer veilig aan wal is. Everyn loopt richting 
Westkapelle, maar blijft ineens verrast staan. Daar staat 
een man met een grote hamer.

Vlug zet Everyn een aantal dingen op een rijtje:
Ten eerste: zijn dorpsgenoten zijn ervan overtuigd dat 
Nehalennia voor hun veiligheid zorgt.
Twee: als je een mens of een groep mensen tegenwerkt in 
wat ze geloven, is het mogelijk dat ze woedend worden.
Drie: deze woede kan zich uiten in woorden (schelden, 
schreeuwen) of in daden in de vorm van geweld (slaan, 
schoppen of het gebruik van wapens).
Vier: als vader boos wordt, kunnen er ongelukken gebeuren.
Vijf: de man, die ze Willibrord noemen, heeft een zeer sterke 
God; een God Die onzichtbaar is en Die de vreemdelingen ‘de 
Almachtige’ noemen.
Ten slotte: de man is gekomen om de hamer te gebruiken.

Everyn ziet op zijn minst dreiging in de ogen van zijn vader en 
van zijn buren. Vader draagt een hoofdband en heeft blote armen. 
De spieren op zijn bovenarmen zijn opgezwollen, omdat hij zijn 
vuisten gebald heeft. Everyn loopt voorbij de vreemdeling. Is het de 
Engelsman die al eens eerder geweest is? Als hij bij zijn dorpsgeno-
ten staat, draait hij zich om.

De man ziet er eenvoudig uit: hij draagt zijn haar als een monnik en 
is gekleed in een groenbruine mantel met wijde mouwen. Met zijn 
vrije hand wijst hij omhoog, naar de lucht.
“Dit beeld betekent helemaal niets”, roept hij. “Geloof me nou toch. 
Geloof God nou toch!”
“Door haar komen we 
veilig aan land, vreem-
deling!”, schreeuwt 
vader terug.
De vreemdeling 
grijpt de hamer wat 
steviger beet en kijkt 
naar de stenen godin 
Nehalennia. Hij doet 
een paar stappen naar 
voren.
“Wou je vechten?”, 
roept vader.
De stem van de man 

klinkt vastberaden. “Als u denkt dat ik u ga slaan, hebt u het mis. 
Toch zou u nog geraakt kunnen worden door de hamer van Gods 
Woord.” 
“Waar heeft u het over?”, brullen een paar mannen die naar voren 
dringen.

“Ik heb deze hamer meegenomen voor uw waardeloze godin. Dat 
stuk steen, waar jullie je vertrouwen op stellen. Jullie onteren de 
God van hemel en aarde door dankbaarheid te tonen aan een brok 
puin.” Hij zwaait de hamer omhoog. “Tot Gods eer en ondergang 
van alle stomme afgoden en beelden. Kom tot inkeer, inwoners van 
Walcheren!”

Everyn slaat zijn hand voor zijn mond. Niemand doet iets. Iedereen 
is geschokt, verlamd door de woorden van de vreemdeling. Wat zal 
er gebeuren als de man toeslaat? Zullen dan de golven hun eiland 
overstromen? Nehalennia gaat immers over het water van de zee?

“Dáár. En … dáár.” Tegelijk met de dreunende hamerslagen klinkt de 
stem van de man die ze Willibrord noemen. Stukken steen vliegen 
in het rond. Het hoofd van de godin rolt weg en blijft een eind 
verderop liggen. Dáár, de armen. Hij mept de schouders eraf, de 
knieën. Het wordt een puinhoop.

Hijgend legt de monnik de hamer neer. Everyn leest geen angst op 
zijn gezicht. Alleen … tevredenheid?
Luid en helder klinkt de stem van de zendeling: “Dient toch één 
God en anders geen. Buig voor geen beeld van hout of steen. Laat 
je geloof in zulke dwaasheid los. Buig voor de liefde van God, Die 
een Geest is en Wiens Zoon naar de aarde kwam. Alleen bij Hem 
ben je veilig.”

Lezer, heb jij al voor die God gebogen?

Door meester Brand  

Kinderen actief voor Adullam

Verhaal

Hamerslagen

Sjoeréén Top

Piet Hanegraaf
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Betrokken en 
  verantwoordelijk

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

NIEUW! LOPEND BUFFET
Elke donderdag vanaf 17.00 uur

Keuken open tot 22.00 uur
 24,50 p.p.

 Desgewenst vooraf reserveren

www.visspecialiteitenbaarssen.nl

Een dagje Urk is niet compleet zonder een bezoek aan

Klifweg 2-4, 8321 EJ  Urk, 
Telefoon: 0527-681540

Exclusief genieten?
Reserveer dan voor een van onze 

culinaire visverwenavonden 
in ons geheel vernieuwde restaurant. 
Kijk voor meer info op onze website:

Plate Service Restaurant
• Dagarrangementen i.s.m. Tourist Info Urk
• Keuze uit meer dan 15 plates
• Leuke  kinderbox
• Rolstoelvriendelijk
• Reservering voor groepen gewenst

Visspecialiteiten
• Dagelijks vers gebakken vis
• Diverse wokschotels
• Ambachtelijke salades
• Grote sortering verse vis

Visspecialiteiten
G. Baarssen & Zn.



Gemeenten
Beekbergen (OGGiN) € 500,00; Doorn 
(OGGiN) € 344,05; Doornspijk (HHK) 
€ 332,03; Dordrecht (OGGiN)
€ 4.500,00; Ede-Wekerom (OGGiN) 
€ 675,90; Elspeet (GG) € 250,00; Ermelo 
(OGGiN) € 200,00; Genemuiden (HHK) 
€ 79,58; Gouderak (OGGiN) € 192,90; 
‘s-Gravendeel (OGGiN) 
€ 500,00; Groenekan (HHK) 
€ 179,00; Hardinxveld-Giessendam 
(OGGiN) € 1.094,77; Katwijk (HHK) 
€ 783,83; Kinderdijk (OGGiN) 
€ 945,40; Langbroek (OGGiN) € 480,55; 
Leerbroek (HHK) € 769,40; Leerdam-
Oosterwijk (HHK) € 150,00; Lienden 
(OGGiN) € 177,35; Nieuwe-Tonge 
(HHK) € 360,80; Nieuwleusen (HHK) 
€ 1.570,57; Oldebroek (OGGiN) 
€ 200,00; Oldebroek (VOGG) 
€ 1.196,56; Oosterland (OGGiN) 
€ 1.006,50; Oosterwolde (HHK) 
€ 317,00; Oud-Beijerland (GG) 
€ 1.466,50; Oud-Beijerland (HHK) 
€ 1.045,00; Ouddorp (HHK) € 500,00; 
Ouddorp (HHK) € 1.807,65; Ouderkerk 
a/d IJssel (HHK) € 1.105,70; Rijssen 
(HHK) € 533,00; Rouveen (HHK) 
€ 150,00; Salford (OGGiN) € 943,60; 
Scheveningen (OGGiN) € 149,10; 
Scheveningen (OGGiN) € 146,00; 
Sliedrecht (OGGiN) € 250,00; Ter Aar 
(HHK) € 214,20; Waarder (HHK) 
€ 638,40; Waddinxveen (HHK) 
€ 393,40; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 76,50; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 64,00; Waddinxveen (OGGiN) 
€ 44,70; Werkendam (HHK) € 48,00; 
Zoetermeer (OGGiN) € 491,95. 
(Rectificatie vorig kwartaal: Oldebroek 
(OGGiN) € 450,10.)

Particulieren
2,50 MvA te B.
5,00 JS te V.
5,25 LvdB te T.
10,00 AD te K; DF te N; vD.
12,50 SvdE te W.
15,00 EvdE te SC; RCK te D.
20,00 AvK te N; AvK te N.
25,00 JS te O; G en S; AM te O; HB te 
S; TR te R.
30,00 JH te CadIJ.
35,00 AW te IJ.
45,38 CB te NB; CB te NB; CB te NB.
50,00 BP te H; JL te S; JvH te L; AvO 
te K.
60,00 JV te S.
100,00 HK te M; HU; AvS te H; GR te B; 
JT te K; MP te B.
125,00 TvW te S; TvW te S; TvW te S.
150,00 WV te G; CA te V; CM te OadIJ; 
CB te KadIJ.
200,00 AW te W; AS te E.
300,00 JV te M; BvD te W.
381,74 HN te M.
400,00 TB te B.
500,00 LJ te M; AS te G.
600,00 LB te M.
900,00 JD te sG.
1.000,00 LW te S; EW te O; CH te A.

Legaten en nalatenschappen
CB te O € 31.269,81; GD te B 
€ 42.058,11.

Busjes
Bruinisse € 11,10; Werkendam 
€ 335,25; Oud-Beijerland € 224,95.

Lingerie
Waardenburg € 1.000,00; Werkendam 
€ 2.500,00.

Verkopingen comités 
Bergambacht € 7.390,00; 
Montfoort € 3.500,00; Doornspijk, 
voorjaarsverkoping € 1.050,00.

Diversen
Staphorst, 25-jarig jubileum Dulasta 
Staalgroep € 4.075,00; gift reünie fam. 
Suijker € 560,00; Premie Adviseurs 
€ 50,00; Gouda, verkoping meisjesver. 
Mosterdzaadje € 2.100,00; Doornspijk, 
zondagschool Samuël € 45,00; 
Avondvlijt Achterberg € 1.000,00; 
Krimpen a/d IJssel, oudpapier € 522,00; 
Woudenberg, diverse acties € 1.600,00; 
Doorn, kaarten, lingerie enz. € 7.000,00; 
Krimpen a/d IJssel, lege cartridges 
€ 111,06; Doornspijk, oliebollen 
en beignets € 4.400,00; Barneveld, 
oudejaarsactie € 775,00; Ouddorp, 
kaarten K. Tanis € 835,00; Rijssen, 
oliebollen € 7.487,50; Rhenen, oud ijzer 
en rommelmarkt € 1.000,00; Gouda, 
oudpapier 4e kwartaal € 486,85; Gouda, 
kaarten € 1.100,00; Gouda, oliebollen 
€ 1.700,00; Leerbroek, kaarten € 200,00; 
Werkendam, oliebollen € 1.640,00; 
Katwijk, opheffing comité € 381,58; 
Bergambacht, tweedehands kleding 
€ 1.235,00; Bergambacht, oudpapier 
€ 3.375,00; Vriezenveen, kaarten 
€ 850,00; Achterberg, krentenbroodactie 
€ 1.550,00; Waarder/Driebruggen, 
boeken/kaarten € 500,00; Staphorst, 
kaarten € 716,00;
Tholen, kaarten € 1.150,00; 
Ermelo, kaarten € 758,00; 
Ouddorp, kaarten € 55,00; 
Hardinxveld-Giessendam, 
oliebollen € 3.050,00; 
Hardinxveld-Giessendam, 

oudpapier € 1.635,78; 
Krimpen a/d IJssel, 
lege cartridges 
€ 135,29; Oldebroek, 
voorjaarsworkshop 
€ 188,00; Rijssen, 
houtproject 
€ 2.000,00; Nieuwe-
Tonge, afdracht 
Remo-kleding 
€ 400,00; Krimpen a/d 
IJssel/Geldermalsen, 
oliebollenactie 
€ 5.488,32; Rijssen, 
statiegeldactie 
€ 314,55; Zuid-
Beijerland, houtwerk 
A. Kruidenier € 600,00; Noordeloos, 
kaarten Aaltje Bloed € 300,00; 
Veenendaal, ‘t Klomperschuurtje 
Janneke Hop € 5.000,00; Ouderkerk a/d 
IJssel, kaarten P.J. van der Bas € 200,00; 
Breukelen, kaarten D. Hogenhout-
Oudshoorn € 161,50; Jantine Blok, 
kaarten € 110,00; Katwijk, kaarten W. 
van der Plas € 125,00; Hendrik-Ido-
Ambacht, kaarten G. Poolman € 65,00; 
Hendrik-Ido-Ambacht, kaarten J. Pons 
€ 60,00; Middelburg, kaarten H. van 
Klinken-Stouten € 216,00; Numansdorp, 
myleneparty A. Verbaas € 88,00; Est, 
kaarten C. van Oort € 100,00; Dordrecht, 
kaarten L. de Geus € 28,75; Veenoord, 
Zincoat € 50,00

Financiën

C.H. van Wolfswinkel

Naast een bedrag van € 73.000,00 uit nalatenschappen is over 
het eerste kwartaal van 2012 een bedrag ontvangen van 
€ 132.000,00 vanuit giften, collecten en verkoopactiviteiten. Met 
dit bedrag liggen de opbrengsten min of meer op hetzelfde 
niveau als vorig jaar. Mooi dat onze achterban met deze 
financiële bijdragen laat zien dat zij blijvend betrokken wil zijn 
bij het werk van onze organisatie. Daarvoor willen wij u hartelijk 
bedanken! Op pagina 30 van dit nummer wordt u geïnformeerd 
over de besteding van deze middelen. Duidelijk blijkt daarin ook 
de noodzaak van deze opbrengsten. Mede gezien de besteding 
van deze middelen vertrouwen wij erop dat ook de komende 
kwartalen de ontvangsten minimaal op het niveau van vorig jaar 
uitkomen en we over heel 2012 het verwachte bedrag van 
€ 1.200.000,00 weer tegemoet kunnen zien.
Aan de inzet en creativiteit van de comités en plaatselijke 
contactpersonen zal het niet liggen. De rubriek ‘Samen werken’ 
geeft al een goed beeld van de inzet en betrokkenheid van 
al die plaatselijke vrijwilligers. Maar ook de financiële verant-
woording op deze pagina laat zien dat die inzet ook ergens 
toe dient. Elke keer gaat het weer om een diverse lijst van 

verkoopactiviteiten. Door 
de vele vrijwilligers worden 
hier de nodige uren in gestoken 
en zij geven blijk van hun creativiteit 
om er een geslaagde verkoopactiviteit van 
te maken. Naast de gebruikelijke opbrengsten uit 
verkopingen en de verkoop van zelfgemaakte kaarten, vallen 
dit keer de kerstkaartenacties en oliebollenacties op. Tot op de 
laatste dagen van het jaar wordt de betrokkenheid met Adullam 
gevoeld. Het gaat dan om activiteiten die door verschillende 
comités georganiseerd worden. Daarnaast zijn er comités die 
zich juist onderscheiden met een eigen activiteit, waaronder het 
houtproject in Rijssen en de inzameling van oud ijzer in Rhenen. 
Het beleid van Adullam is erop gericht die diverse inzet en 
betrokkenheid vast te houden. En zo mogelijk nog te vergroten. 
In het vorige blad bent u daar al over ingelicht. Adullam hoopt 
vanuit de werkgroep Fondsenwerving de binding met en 
tussen de comités te versterken. De komende tijd willen we dit 
samen met de comités verder uitwerken. Zodat we ook in de 
toekomst mogen blijven rekenen op een betrokken achterban.

Overzicht ontvangsten Donatiefonds

 1e kwartaal 2012:
 Aantal Bedrag
Donaties 287 € 2.296,00
Giften  € 10.547,95

Inzet en creativiteit bij comités

€ 132.000

Doelstelling 2012
€ 1.200.000
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Elke keer als ons contactblad ver-

schijnt, wordt verwacht de achterban 

van de verschillende activiteiten 

op de hoogte te houden. Dat doen 

we telkens met genoegen. Ook nu 

mogen we weer de plannen en acties 

van de verschillende comités bij u 

onder de aandacht brengen. Allen die 

in de afgelopen periode door middel 

van één of andere actie een financiële 

bijdrage hebben geleverd, worden 

hartelijk bedankt.

Natuurlijk vinden en vonden er veel 

meer activiteiten plaats dan in dit 

blad vermeld staan. Ook voor die acti-

viteiten onze hartelijke dank, mede 

namens bestuur en personeel van de 

voorzieningen. Het doet ons telkens 

weer goed om de activiteiten te kun-

nen vermelden van zo’n geweldige 

achterban. Veel succes toegewenst!

H. Compagner

  D.V. 31 juli 2012
Comité Doornspijk; fiets- en marktdag; van 9.30 tot 
16.00 uur; lees meer hierover op pagina 45!

  D.V. 15 september 2012
Comité Maartensdijk; verkoping; van 10.00 tot 15.00 
uur; in en rond het Hervorm Centrum achter de Hersteld 
Hervormde Kerk te Maartensdijk.

  D.V. 22 september 2012
Comité Betuwe; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 
15.30 uur; in de hal van Westrenen Mechanisatie, hoek 
Panhuizerweg/Spoorstraat te Kesteren.

U bent welkom

Fietstocht Staphorst

Comité Staphorst organiseert op D.V. zaterdag 30 juni a.s. 
weer de (gezins)fietstocht Horstheim, waarvan de opbrengst 
ten gunste komt van het werk van stichting Adullam.

Tussen 12.30 en 14.30 uur kunnen de deelnemers, tegen 
betaling van een geringe bijdrage, starten bij DAC Horstheim, 
Kerklaan 14 te Staphorst (tegenover de Hersteld Hervormde 
Kerk). De route is ongeveer 25 kilometer lang en voert de 
fietsers langs de mooiste plekjes in en om Staphorst. Het 
traject voert langs de streek met zijn prachtige boerderijen 
en over rustige landwegen. Onderweg zijn prima rustmoge-
lijkheden met diverse consumpties.
In de route is ook een bezoek aan woonvoorziening 
Lindenheim en logeerhuis De Lindenhof te Staphorst 
opgenomen. Ook is tijdens de fietstocht de Adullam-
kringloopwinkel achter Gemeenteweg 9 te Staphorst 
(ingang is aan Burg. van der Walstraat 27) geopend. Hier 
kunnen diverse artikelen worden gekocht, waaronder por-
selein, glas, antiek e.d. De opbrengst hiervan is ook volledig 
ten behoeve van Adullam.
Na afloop van de fietstocht is een verkooptafel aanwezig op 
Horstheim, waar ook de visboer met warme vis zal zijn. Het 
comité hoopt ook dit jaar weer, met het organiseren van 
deze activiteit, een financiële bijdrage te kunnen leveren aan 
de voortgang van de gehandicaptenzorg. Voor informatie 
en (beperkt) fietsenverhuur: tel. (0522) 46 23 71.

Samen werken
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Vervolg op pagina 41

Op D.V. dinsdag 10 juli a.s. houdt comité Garderen de jaarlijkse 
verkoping voor Adullam. Veel enthousiaste kraamhouders staan 
dan klaar om hun artikelen te verkopen. Het assortiment is uitge-
breid. U kunt er terecht voor onder meer groenten, fruit, (kinder)
kleding, ondergoed, veel cadeauartikelen, speelgoed, boeken, 
snoep en koeken. Er is een grote knutselkraam, waar de kinderen 
ook een knutselwerkje kunnen maken. Op het grasveld zijn voor 
de kinderen nog meer activiteiten. Er zal ook een kraam zijn die 

bemand wordt door bewoners van Kroonheim. Zij verkopen graag 
hun zelfgemaakte artikelen en zien uit naar uw belangstelling.
Binnen en buiten is volop gelegenheid om even rustig te zitten 
en iets te eten en/of te drinken. Er is gebakken vis en patat en er 
worden broodjes hamburger klaargemaakt. Ook de ijskar is weer 
present. 
U bent hartelijk welkom van 10.00 tot 16.00 uur bij de Dorpskerk, 
Mazenhofstraat 4 te Garderen.

Verkoping in Garderen

Fietstocht in Rijssen
Comité Rijssen heeft een fietstocht gepland op D.V. zaterdagmiddag 7 juli a.s. Gestart kan worden bij de Jac. Fruytier 
scholengemeenschap, De Stroekeld 142 te Rijssen, tussen 13.30 en 14.00 uur. De tocht heeft een lengte van ongeveer 
20-25 km.
Tijdens de fietstocht worden de deelnemers van etenswaren en drinken voorzien. Onderweg zijn er posten met onder 
meer voor de kinderen leuke activiteiten. De fietstocht gaat langs de rand van de gemeente Rijssen. Ontdek de schone 
natuur van Twente!
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Comité Maartensdijk mocht vorig jaar september haar 
25e verkoopdag organiseren ten behoeve van onze 
medemensen met een beperking. Velen hebben hun 
bijdrage daaraan weer mogen leveren, waaronder 
ook onze jeugd. Naar aanleiding daarvan mochten 
we in overleg met de kerkenraad een psalmzang-
avond organiseren ter afsluiting van het catechesesei-
zoen. Op deze avond werden de te zingen psalmen 
door onze predikant toegelicht. Tevens is een door 
een comitélid gemaakt gedicht die avond voorgedra-
gen. De collecte, bestemd voor Adullam, heeft het 
mooie bedrag van ruim € 750,00 opgebracht.

Psalmzangavond 
Maartensdijk
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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



Wat?
Intensieve begeleiding van vijf 
bewoners met een verstandelijke 
beperking van hoog gemiddeld niveau 
en gedragsproblemen, in de leeftijd van 
15-30 jaar.

Waar?
Nieuw te bouwen zorglocatie in Uddel. 
Zorgvuldig doordacht vormgegeven en 
ingericht: een optimale leefomgeving 
voor bewoners en medewerkers.

Hoe?
Iedere bewoner heeft een eigen 
woonruimte. Daarnaast is er een 
centrale ruimte voor ontmoeting, 
begeleiding en ontwikkeling. 
Medewerkers werken samen 
met externe deskundigen in een 
intensieve begeleidingsvorm: 2 of 3 
medewerkers op 5 bewoners.

Wie? Jij!
Wil jij deelgenoot worden van het topzorg-team op De Boshoek? 
Heb je een diploma SPH, SAW of vergelijkbaar? En wil je je 
schouders zetten onder een nieuwe uitdaging?  Kijk op 
www.adullamzorg.nl/deboshoek voor meer informatie of 
neem contact op met de heer M.L.B. Pouwen, tel. (0577) 40 84 44.

Nieuw

Topzorg: een topuitdaging!

Bijzonder zorgproject: 
De Boshoek

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

Inlevertijden:
maartnummer: vóór 1 feb.
juninummer: vóór 1 mei
septembernummer: vóór 1 aug.
decembernummer: vóór 1 nov.

Oproep!
Op en rondom onze instel-
ling Kroonheim te Uddel 
zoeken we vrijwilligers voor 
diverse werkzaamheden. 
Neem voor meer informatie 
contact op met:

Marco Pouwen 
mlbpouwen@adullamzorg.nl
T 0577 40 84 44

JAM-fietstocht
Op D.V. zaterdag 30 juni a.s. organiseert het JAM-fietstochtcomité weer een sponsor-
fietstocht ten behoeve van de stichtingen Adullam en Mbuma. Deze jaarlijkse fietstocht 
van circa 75 km start vanuit Hendrik-Ido-Ambacht. Lijkt het u leuk om mee te fietsen? U 
kunt zich nog inschrijven via de website of door te bellen naar tel. 06 23 66 72 32. Wilt u 
het informatieboekje ontvangen of heeft u andere vragen? U kunt ons bellen, een e-mail 
sturen naar info@jamfietstocht.nl of kijken op www.jamfietstocht.nl.

Geplande activiteiten comité Ouddorp
• Fietstocht, D.V. dinsdag 7 augustus a.s. Starten bij de Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, 

Ouddorp. Er zijn ook fietsen te huur. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Hester Grinwis, 
tel. (0187) 68 32 44 of 06 22 64 86 07.

• Najaarsverkoping, D.V. zaterdag 15 september a.s. op parkeerplaats Dorpstienden. 

Verkoping te Werkendam
Comité Werkendam houdt haar jaarlijkse verkoping op 
D.V. zaterdag 22 september a.s. van 10.00 tot 15.30 
uur in de Ds. Joh. Groenewegenschool, Sportlaan 4 te 
Werkendam. U bent daar van harte welkom!
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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 HET SPOOR 
Uitgave van de Landelijke Stichting ter bevordering van de 
Staatkundig Gereformeerde Beginselen 

Voor abonnementen en proefnummers:
Adm.  ‘In het Spoor’ | H.Verhelst |  Voltastraat 2
4532 LG TERNEUZEN | TEL : 0115 611 039 
b.g.g. 0416- 693 844 | Mail: adm.inhetspoor@kliksafe.nl 

Vraag nu een proefnummer of 
abonnement ( €  7,00) van dit blad aan. 

Een blad dat:
• aandacht geeft aan Gods daden in heden en verleden
• principiële artikelen publiceeert omtrent maatschappelijke vragen
• laat zien hoe principes praktisch gestalte kunnen krijgen
Wie nu reageert ontvangt per omgaande het meinummer van 
de 36e jaargang 

Ja, ik abonneer mij tot wederopzegging voor € 7,00 per jaar 
op  ‘In het Spoor’.

Naam:

Adres:  

Pc:   Plaats:

Datum:            /           20 Handtekening:

abonnementenadministratie ‘In het Spoor’, p/a dhr. H. Verhelst, Voltastraat 23, 4532 LG Terneuzen



Op het marktterrein worden in totaal 
ongeveer 80 kramen opgesteld. Vele 
enthousiaste verkopers staan weer voor u 
klaar. Er is van alles te koop; teveel om op 
te noemen! Komt u ook?  
De Adullam-kringloopwinkel met tweede-
hands artikelen (waaronder curiosa) aan de 
Gemeenteweg 9 te Staphorst (ingang is aan de Burgemeester van 
de Walstraat 27) is tijdens de verkoping ook geopend. Ook kunt u op 
het marktterrein uw lege plastic flessen inleveren.

Iedereen hartelijk welkom!

Meer informatie: T 0522 46 23 71
Comité Staphorst

De jaarlijkse Open Dag van Waardheim 
werd dit jaar geopend door ds. Zwartbol. 
Hij begon zijn openingswoord met dat 
we beter niets konden zeggen, omdat 
God gesproken had. Drie dagen vóór 
de geplande Open Dag van 21 april jl., 
overleed op het alleronverwachts de 
heer Blaak. Hij was één van de betrok-
ken vrijwilligers en tevens standhouder 
en vader van één van de comitéleden 
van Commissie Open Dag Waardheim. 

Daarom is in zorgvuldig overleg 
met de familie besloten om de 
Open Dag aan te passen naar 
een soberder vorm. Ondanks de 
schaduw die over deze dag hing, 
was het goed om de onderlinge 
verbondenheid te merken bij de 
vele vrijwilligers, standhouders 
en bezoekers. Door velen 
werd gezegd: ‘Het is koud, 
regenachtig, maar gezellig!’ De 
opbrengst zal naar verwachting 
uitkomen op de schitterende 
€ 24.000,00 netto. Eenieder wil-
len wij hartelijk bedanken voor 
zijn of haar inzet tijdens deze 
15e Open Dag van Waardheim. 
Meer foto’s van de Open Dag 
kunt u vinden op de website 
www.opendagwaardheim.nl.

Commissie Open Dag Waardheim

Foto’s: H. Compagner

Foto’s: J.W.M. Franken

Open Dag/verkoping 
Horstheim

Open Dag/verkoping

Verslag Open Dag/verkoping Waardheim

Datum: D.V. zaterdag 15 september 2012Tijd: 10.00 tot 15.30 uurLocatie: marktterrein schuin achter de Hersteld Hervormde Kerk
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Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie 

Timmerbedrijf G.W. den Hertog
Echteld   -   tel. 06-12 71 46 43

L a a t  h o r e n  w a t  j e  v o e l t

TH
E 

AR
T 

OF
 S

OU
N

D
Domus

Lente-actie:

€4.295,-
Luxe eiken kast

Chorale 2DLX 
nú in de 
kleur van uw 
interieur!
Compleet huiskamerorgel in luxe eiken kast
in elke gewenste kleur.

Industrielaan 26, Veenendaal
tel. 0318-519136 
www.domusorgels.nl

DOMUS BIEDT 
MEER VOOR 

MINDER!



De voorjaarsworkshop van 29 
februari jl. heeft € 188,00 opge-
bracht. Het was weer heel gezellig. 
Er waren 23 dames, die er allemaal 
weer heel iets anders van maakten.

Op zaterdag 24 maart jl. was bij het 
Adullam-winkeltje de voorjaarsver-
koping. In drie uurtjes hebben ze 
voor € 1.050,00 verkocht. Dat is een 
heel mooi resultaat: zelfs ongeveer 
€ 300,00 meer dan vorig jaar. Het 
was op die dag ook schitterend 
weer, wat meestal niet nadelig is voor de opbrengst.

Op D.V. dinsdag 31 juli a.s. hoopt het comité weer de fiets- en 
marktdag ten behoeve van Adullam te houden. U kunt starten 
op de volgende plaatsen:
• Elspeet, bij de HHK aan de Vierhouterweg

• Nunspeet, bij het Transferium
• Doornspijk, bij de Hervormde Dorpskerk
De opening is om 9.30 uur door ds. A.J. Britstra. Starten kan 
tussen 10.00 en 13.00 uur. Van 10.00 tot 16.00 uur is er Adullam-
markt in Doornspijk op het kerkplein, met ongeveer 35 kramen. 
Komt u ook even koffie drinken, meefietsen en/of de markt 
bezoeken? Comité Doornspijk heet u van harte welkom!

Activiteiten 
comité 
Doornspijk
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Op zaterdag 8 mei jl. heeft vrouwen-
vereniging ‘Ruth’ van de Hersteld 
Hervormde Gemeente ‘Rehoboth’ te 
Nieuwleusen haar jaarlijkse verko-
ping gehouden. Na de dagopening 
was het al gauw een gezellige 
drukte. Een grote diversiteit aan 
artikelen werd te koop aangeboden. 
De opbrengst van deze verkoping 
was ruim € 9.700,00. Na aftrek van 
gemaakte kosten zal dit bedrag 
verdeeld worden over de Mbuma-
zending en stichting Adullam.

Verkoping Punthorst 

Vrijwilligers in het zonnetje

Oproep
Doet u ook vrijwilligerswerk voor Adullam? Of kent 

u iemand in uw omgeving die zich vrijwillig voor 

Adullam inzet? Maak er melding van! Op deze 

pagina zetten we ‘onze’ vrijwilligers in het zonnetje! 

U kunt een stukje tekst met foto (maximaal een half 

A4’tje) opsturen of mailen naar: 

Adullam-contact

Postbus 19

3770 AA Barneveld

info@adullamzorg.nl



Even buurten
We zijn getrouwd!

Cornella Ermstrang 
(Waardheim) huwde 
30 maart jl. met 
William 
Schelling. 

Op 23 maart jl. 
trouwden Willeke 
van Putten 
(Veldheim) en 
Jaap Bettink.

Op 27 april jl. werd het huwelijk 
tussen Jennet Kloosterman (DAC 
Kroonheim) en Ronald Vrijenhoek 
gesloten.

De huwelijksdag van Lianne Florissen 
(Veldheim) en Marinus Venema was 
20 april jl. 

De grote dag van Rebekka  
Mudde (Wilgenheim) en Teun 

Broer was op 18 april jl.

Jorien Brinks (DAC 
Kroonheim) werd op 
10 april jl. de echtgenote 
van Wim Blonk.

Geralda Mets (Zuiderheim/Waardheim) en 
Aart Meerkerk werden 19 april jl. een paar. 

Grote verrassing ’s ochtends op 22 maart jl. 
voor regiomanager J. Brand: voor zijn kantoor 
(Kroonheim) stond Albert Russcher klaar 
met een feestelijke sjerp en de rolstoelfiets, 
om hem naar de Volkstuin te brengen! Daar 
wachtten de bezoekers om hem uitgebreid 

te kunnen feliciteren met zijn 53e verjaardag. 
En toen werd het zoeken naar de cadeautjes. 
Maar hulpvaardige bezoekers vertelden hem 
of hij ’warm’ of ’koud’ was, zodat er nog tijd 
overbleef voor koffie met iets lekkers. Leuke 
verjaardagsverrassing!

Verrassing

Berthilde van Randwijk 
(Zuiderheim) en Arjan  
Theunisse gaven elkaar 
18 april jl. het ja-woord. 
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Tja, die Sjaak Beijer, die dacht vooruit 
en tipte tijdig de leiding! Want zo’n 
mijlpaal mag natuurlijk niet aan de 
aandacht ontsnappen! Maar hij en Geesje van der Plas konden 
gerust zijn. Er stond een dagje uit op het programma voor alle Wilgen-, Molen- en 
Polderheimers! Geesje en Sjaak, alsnog hartelijk gefeliciteerd met jullie 25-jarig 
jubileum en de allerbeste wensen voor jullie toekomst! 

25 jaar Dulasta Metaalgroep te Staphorst; een jubileum met een bijzondere 
gevolg voor Adullam: de giften tijdens de receptie werden bestemd voor 
DAC Horstheim! Op 3 april jl. mocht Harm Veldman, 
bezoeker van Horstheim en neef 
van de eigenaren van Dulasta, de 
opbrengst in ontvangst nemen: 
een prachtig bedrag van € 4.075,-. 
Om maar aan te sluiten bij het 
motto van het jubilerende bedrijf: 
“een sterk staaltje uit Staphorst”. 
Hartelijk dank!

In de achterliggende maanden vierden drie medewer-
kers, samen met bewoners, collega’s, familie en vrien-
den, hun 12½-jarig jubileum bij Adullam. Dat dit met 
veel gezelligheid en met cadeaus gepaard ging, laten 
de foto’s wel zien!
• Corine Geneugelijk (De 10 Domeinen) (1)
• Heleen Grauss (Kroonheim - Nachtegaal) (2)
• Nely Stomphorst (Kroonheim - Rietzanger/Zanglijster) (3)

Onder redactie van Mien van Ginkel

25 jaar

Sterk staaltje

12½ jaar

Er op uit!

Prins(es)heerlijk!

Foutje!
Als stagiaire kom je om te leren! En 
mag je fouten maken, óók bij het 
parkeren van je auto! Gelukkig schoten 
de collega’s van Druivenstein Wilna 
Bakker snel te hulp!

VRIJWILLIGERSDAG, 16 maart 2012, een drukte van belang,

want Firma Vaarkamp uit Ede ging op Kroonheim aan de gang!

Medewerkers van deze dienstverlener in de sector groen,

hadden bedacht iets vrijwillig voor hun medemens te gaan doen.

Hun dagelijks werk voor ‘het groene bedrijf ’ is op kantoor,

maar dat ging deze zonnige dag dus niet door.

Behangen, sauzen, tuinieren, klussen met kwast, zaag en kraan,

in korte tijd hebben ze héél veel werk op Kroonheim gedaan!

Iedere dag valt het ons op en denken wij eraan terug,

hoe deze vrijwilligers ons hebben geholpen, geheel kosteloos en vlug!

HARTELIJK DANK voor uw enorme steun en de spontane, actieve dag,

waar eenieder op eigen manier met waardering op terugkijken mag. 

Groene vrijwilligers

1

2

3

Dit is Jenneken, die zich bijna elke 
dag als een prinses laat rondrijden op 
deze prachtige (en héél praktische) 
elektrische rolstoelfiets! Het is een 
geweldig cadeau, dat de Kroonheimers 
meekregen na een uitje, hun aange-
boden door het comité Urk. Jenneken 
bedankt namens iedereen nogmaals 
het comité voor het dagje Urk én voor 
dit mooie vervoersmiddel!

De dames van de Koekoek 
(Druivenstein) trokken er 
met hun ‘handel’ op uit. Met 
veel plezier en enthousiasme 
verkochten ze tijdens de 
Familiedagen in Hardenberg 
hun zelfgemaakte artikelen! 

47

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  j
un

i 2
01

2



VESTIGINGEN   ADEE KEUKENS RIJSSEN   ARDI KEUKENS EN SANITAIR SINT-ANNALAND   ARMA KEUKENS EN SANITAIR NUNSPEET   
AVANTI KEUKENS EN SANITAIR KESTEREN   KEUR KEUKENS HAARLEM   PELMA KEUKENS GOES   WEBSITE WWW.DBKEUKENS.NL

Wij bieden meer dan prachtige keukens. Onze eigen

montageteams monteren de keukens zorgvuldig. De afspraken

die we maken zijn helder en komen we altijd na. Bovendien zit

service verlenen in onze genen. Logisch dat onze klanten ons

waarderen met hoge cijfers!

NU SLECHTS 

5795,-
Compleet 
zoals afgebeeld!

HOGE SCORE
LAGE PRIJZEN!

Uitsluitend
tevreden klanten!
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