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Openbaring 20:12a
Een ontzaglijk gezicht

Geliefde lezer, dit zien werd van de Heere mogelijk 
gemaakt. Johannes kreeg er een gezicht van op Patmos, 
maar het is het beeld van de werkelijkheid. We zullen 
allen eens voor God staan. Voor Gods Kerk is er in de we-
deropstanding een grote weldaad te wachten, maar het 
zal de goddelozen tot verschrikking zijn. Meerdere malen 
wordt ons dit in de Heilige Schrift voor ogen gesteld. Hij 
doet ons daarbij denken, wat we niet denken kunnen. 
Zie die grote scharen, die niemand tellen kan, eens voor 
ogen. Een grote menigte van mensen is te zien in de 
jongste dag, bij de wederkomst van Christus. Ze staan 
voor de troon van dat heerlijk Lam 
Gods, van Wie Johannes de Doper zo 
krachtig gepredikt heeft.

Daar zien we de verhoogde en ver-
heerlijkte Heere Jezus in Zijn blinkende 
majesteit. Voor Hem week de hemel 
en de aarde. Ze gaven Hem doorgang, 
toen Hij Zijn troon vestigde voor het 
oog van al de mensen. De poorten 
des hemels gingen open voor Hem, 
Die alle macht gegeven is in hemel 
en op aarde. De sterren en de maan 
buigen zich eerbiedig voor Hem, Die 
ze als lampen aan de hemel schikte. 
Zijn heerlijkheid is boven het licht en 
de glans der zon. De wolken wijken als 
stof onder Zijn voeten.

Maar luister eens. Ik hoor ook wat. Het 
is als de stem van een bazuin. En ik zie ook wat. Ik zie de 
doden opgewekt voor Hem, Die heerst over leven en 
over dood. Ze verrijzen uit hun graven. Kijk, daar zie ik 
uw vader staan. En uw moeder volgt hem uit het graf, 
waarin zij hem gevolgd was. Ik zie ook kleine kinderen 
van weinig dagen. Ik zie ook dokters die de kinderen in 
de baarmoeder hebben vermoord. Ik zie daar de kwellers 
en benauwers van Gods volk.

Kijk daar eens. Ik zie de bespotters van Gods knechten. Ik 
zie die dwaalleraars die Gods ware knechten zo ver-

trapten en vernederden en 
Gods kinderen lasterden.  Daar 
staat die man die Gods Geest zo durfde tegen te staan, 
te smaden en te lasteren. O, daar staat die man, die 
altijd zo op de kerk en op Gods kinderen schold. Kijk 
daar eens, daar is de vrouw, die bij haar man wegliep. 
O, daar zie ik dat meisje, dat als een hoer over straat 
liep. En daar die man, die zijn vrouw bedroog. Zie daar 
eens. Daar heb je de jongen, die altijd zo vloekte. Moet 
je nu eens zien. Daar staat Pilatus, die Jezus onschuldig 
veroordeelde. En daar Herodus, de kindermoordenaar. 
En daar Nero, die wrede christenvervolger. Hitler, de 
satanist en de moordenaar van miljoenen joden en 

ontelbare anderen. Kijk, daar heb je 
die man van je tv, film en dvd. Kijk, 
daar staan overheidsdienaren die 
geen rekening hielden met Gods 
geboden. . Ik zie joden, die Christus 
verwierpen. Moslims, die zo fanatiek 
hun afgod dienden. Boeddhisten, 
die de beelden eer aandoen. En daar 
heb je die Hindoes, die de christenen 
doodschopten.

Daar staan ze allen voor de grote 
Koning, Wiens naam Jezus is, de Zoon 
van God. O, en wij zullen daar ook 
staan. O, ik zie u al angstig voor mijn 
geest. U denkt: dit gaat niet goed. Mijn 
geweten klaagt me aan. Zoek dan 
nu de Heere. Het is nog niet te laat. U 
bent er nog. Het is nog genadetijd.

Weet je wat ik nog meer zie? De glanzende gezichten 
van Gods volk. De ogen der gelovigen lichtten op. Wat 
zien zij dan? Ik weet wat u ziet. Het is uw Bruidegom. 
Uw Meester zit daar op die grote witte troon. O, welk 
een heerlijk aanschouwen is dit van de Zoon van Gods 
eeuwige liefde. Dit is de dag waar u naar heeft uit-
gezien. Ook dit is voor u de dag, de roem der dagen. 
Ziet u dan ook al die mensen, uit alle volken niet? Ja 
en nee. Waarom nee? Mijn ogen worden vervuld en 
verzadigd in het gelukkige zien van Jezus, mijn Heere 
en mijn God.

Ds. A. Kort 
Krimpen aan den IJssel

Overdenking

“En ik zag de 

doden, klein en 

groot, staande 

voor God”

Openbaring 20:12a
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Het is avond op een woongroep 
binnen een instelling van Adullam. 
Een bewoonster - laten we haar 
Anneke noemen - is om onduide-
lijke redenen erg boos geworden. 
Ze schreeuwt, probeert de bege-
leider te slaan en krabt zichzelf. De 
begeleider probeert op alle moge-
lijke manieren Anneke te kalmeren, 
maar het lukt niet. Omdat Anneke 
op dit moment een gevaar vormt 
voor anderen én voor zichzelf, 
besluit de begeleider de hulp van 
collega’s in te roepen. Samen hou-
den ze Anneke vast, zodat ze niet 
kan slaan. De begeleiders doen dit 
op een manier die voor Anneke 
het minst belastend is; zo hebben 
ze dit geleerd tijdens de veilig-
heidstraining. Vervolgens lopen ze 
samen naar de afzonderingsruim-
te. In deze lege ruimte, met zachte 
bekleding op de muren, kan 
Anneke alleen tot rust komen. De 
begeleider kijkt regelmatig door 
het kijkgaatje hoe het met Anneke 
is. Na een kwartier is Anneke weer 
duidelijk tot rust gekomen.  
Anneke kan in de woonkamer haar 
programma met de woonbegelei-
der weer oppakken. 

Schadelijk
Dit voorbeeld is verzonnen. 
Toch komt het ook binnen 
Adullam af en toe voor dat bij 
bewoners een vrijheidsbeper-
king moet worden toegepast. 
Binnen de instellingen van 
Adullam wonen vaak com-
plexe bewoners, die soms ook 
probleemgedrag vertonen. Dit 
kan gepaard gaan met agressie. 
Vaak is agressie een uiting van 
het niet begrijpen van een situ-
atie. Dit kan zelfs zo ver gaan dat 
de agressie schadelijk is: voor de 
bewoner zelf, voor medebewo-
ners of voor begeleiders. In dat 

“Vrijheidsbeperkingen zijn ingrijpende maatregelen voor bewoners. 
Het is voor begeleiders dan ook belangrijk om hier ten allen tijde 
bewust mee om te gaan. Het project ‘M&M in de min’ is een goed 
middel om als begeleiders bewust stil te staan bij het toepassen 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en biedt perspectief om 
M&M’s - zo mogelijk - te verminderen.” 

Middelen en Maatregelen (M&M) bij Adullam
Vrijheidsbeperking in de zorg

Vrijheidsbeperking 

bij cliënten. Uit de 

krant weten we dat dit 

onderwerp erg gevoelig 

ligt. Een recent voorbeeld 

van een bewoner die 

ernstig in zijn vrijheid 

werd beperkt, riep 

veel emoties op in de 

maatschappij. Dit hangt 

samen met de visie 

dat mensen met een 

verstandelijke handicap 

recht hebben op vrijheid 

en zelfbepaling. Om die 

reden heeft de overheid 

strikte regels opgesteld, 

die bepalen wanneer 

begeleiders wel en niet 

een vrijheidsbeperking 

mogen toepassen. 

In dit artikel gaat het 

over de vraag wat 

vrijheidsbeperkingen 

zijn, en hoe daarmee 

binnen Adullam wordt 

omgegaan.

Tekst: Marco Pouwen

Annelies, woonbegeleider op de Kwikstaart (Kroonheim) 
over afzondering:

Project 

‘Middelen en 

Maatregelen 

in de min’

Zweedse band op 
een bed.
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Middelen en Maatregelen (M&M) bij Adullam
geval kan de begeleider ervoor kiezen een vrijheidsbeperking zoals 
in het voorbeeld toe te passen.

Regels
Echter, de begeleiders mogen niet zomaar een vrijheidsbeperking 
toepassen. Hierover zijn door de overheid strikte regels opgesteld 
in de zogenoemde Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen). Deze wet geldt ook binnen zorgin-
stellingen voor mensen met een verstandelijke handicap. De wet 
spreekt daarbij niet van vrijheidsbeperkingen, maar van Middelen 
en Maatregelen. Binnen Adullam komen de volgende Middelen en 
Maatregelen voor:
1. Afzondering;
2. Fixatie;
3. Gedwongen toediening  van medicatie;
4. Gedwongen toediening van vocht en voedsel.

Middelen en Maatregelen
Van ‘afzondering’ wordt gesproken wanneer een zorgvrager voor 
korte tijd in een afzonderingsruimte dient te verblijven, met de deur 
op slot. Het doel is dat het schadelijke gedrag van de zorgvrager 
daarmee wordt doorbroken. In de praktijk blijkt dit ook vaak zo te 
werken. De afzonderingsruimte is met opzet prikkelarm en kaal van 
inrichting. Prikkelarm, omdat een boze zorgvrager zo tot rust kan 
komen. Kaal van inrichting, omdat een zorgvrager dan geen onvei-
lige dingen kan gaan doen. 
Er is sprake van ‘fixatie’ wanneer een bewoner door de begeleider 
bewust wordt beperkt in zijn of haar bewegingsmogelijkheden. Dit 

kan gebeuren door een bewoner vast te houden, bijvoorbeeld bij 
de polsen. Maar ook het gebruiken van een Zweedse band gedu-
rende de nacht is een voorbeeld van fixatie.
Verder wordt een enkele maal ook gedwongen toediening van 
vocht, voedsel of medicijnen toegepast. Een cliënt wordt dan door 
de begeleider gedwongen om vocht, voedsel en/of medicijnen in 
te nemen, omdat het niet innemen ervan ernstige gevolgen kan 
hebben.

Wetgeving
Zoals gezegd mogen deze Middelen en Maatregelen niet zomaar 
worden toegepast. De wetgeving is tamelijk complex. Belangrijk 
is in ieder geval dat de toepassing van Middelen en Maatregelen 
altijd in het zorgplan staat vermeld. Hierin dient dan te staan 

De bedbox als alternatief voor de Zweedse band.

“Dit is aanzienlijk beter, vergeleken met hoe het was. Gert 
heeft nu zonder de Zweedse band veel meer vrijheid. Hij 
heeft veel meer bewegingsruimte, zodat hij nu beter het 
dekbed over zich heen kan trekken als hij het koud heeft 
bijvoorbeeld. Ook kan hij zich gemakkelijker omkeren. Hij 
is nu echt gewend aan het slapen in zijn bed zonder band. 
Eerst kwam hij er nog weleens uit, maar nu is dat niet 
meer zo. Ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen, omdat 
hij de eerste jaren thuis vaak onrustig was door darm-
problemen en hij er veel uit kwam. Nu heeft Gert geen 
darmproblemen meer. We zijn heel blij dat dit zover heeft 
kunnen komen en hadden dit eigenlijk niet verwacht. Gert 
slaapt nu ook bij ons thuis zonder Zweedse band.” 

De heer De Olde, vader van Gert 
(bewoner van de Nachtegaal op 
Kroonheim) over het afbouwen van de 
Zweedse band bij Gert:
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of een bewoner zich verzet tegen een vrijheids-
beperking. Maar ook dient te worden vermeld 
hoe vaak de Middelen en Maatregelen worden 
toegepast, hoe lang en of er geen alternatieven 
zijn die minder ingrijpend zijn. Verder moet de 
toepassing van Middelen en Maatregelen wor-
den gemeld aan de Inspectie. En de Inspectie 
verwacht ook dat een instelling voortdurend 
bezig is met de vraag of een Middel en Maatre-
gel kan worden afgebouwd. 

Visie Adullam 
Adullam heeft als uitgangspunt dat een vrijheids-
beperking zoals hierboven staat vermeld, een in-
grijpende maatregel is. Deze mag dan ook alleen 
worden toegepast als er echt geen alternatieven 
zijn. Ook moet een doel van een Middel en 

Maatregel zijn: het doorbreken van gevaarlijk gedrag van 
een zorgvrager. Verder is het uitgangspunt dat een Middel 
en Maatregel zo kort mogelijk moet worden toegepast, 
met aandacht voor de impact die dit kan hebben voor 
een zorgvrager. En vanzelfsprekend past bij dit alles dat 
Adullam grote waarde hecht aan een correcte registratie 
van Middelen en Maatregelen.

Afbouw
Een bijzondere taak de laatste jaren is het streven naar het 
verminderen van de toepassing van vrijheidsbeperking. 
De overheid heeft hiertoe allerlei initiatieven in het leven 
geroepen. Op Kroonheim is de ervaring dat het belangrijk-
ste aspect bij afbouw van Middelen en Maatregelen be-
wustwording is. Een bewuste omgang met Middelen en 
Maatregelen, samen met het toepassen van alternatieven 
zoals bedboxen, zorgden ervoor dat op Kroonheim het 
aantal Zweedse banden is teruggebracht van zeven naar 
één! Dit is een resultaat wat er mag zijn. In het begin is het 
vaak wennen, en spannend ook, voor de cliënt zelf en ook 
voor ouders. Zal het wel gaan, ’s nachts zonder Zweedse 
band? Verrassend vaak bleek het echter goed te gaan. Dit 
is voor de M&M-commissie op Kroonheim een stimulans 
geweest om ook andere Middelen en Maatregelen zo 
mogelijk af te bouwen. 

Tot slot
Het is de bedoeling dat de M&M-commissies op de ver-
schillende locaties van Adullam in de toekomst meer gaan 
samenwerken, zodat de zorg voor de cliënten ook op dit 
gebied zo professioneel mogelijk kan worden vormgege-
ven. Vrijheidsbeperking mag immers nooit vanzelfspre-
kend zijn. In alles, dus ook op dit gebied, dient het welzijn 
van de zorgvrager voorop te staan.

Verrassend 

vaak bleek het 

goed te gaan!

Als orthopedagoog ben je intensief 
betrokken bij de begeleiding en behan-
deling van cliënten bij wie vrijheidsbeper-
kingen worden toegepast. Deze vrij-
heidsbeperkingen (waaronder Middelen 
en Maatregelen) worden regelmatig 
besproken en geëvalueerd. De volgende 
vragen komen daarbij aan de orde:
• Kunnen we het probleemgedrag bij de 

cliënt voorkomen? Hoe komt het dat 
de cliënt boos of onrustig is? Kan de 
oorzaak weggenomen worden?

• Kan oplopende spanning of frustratie 
bij de cliënt eerder gesignaleerd en om-
gebogen worden? Hier kan ook video-

analyse van het gedrag van de cliënt 
een rol spelen. Het leert begeleiders 
om de eerste signalen (lichaamstaal) 
van spanning te zien en te herkennen!

• Is er inderdaad gevaar voor de cliënt 
en/of de omgeving?

• Zijn er alternatieven in plaats van 
vrijheidsbeperking? Kan op een andere 
manier met het probleemgedrag wor-
den omgegaan? Of kan de omgeving 
of het programma op een andere 
manier worden ingericht?

Mevrouw drs. A.C. den Ouden-van der Heiden, orthopedagoog-generalist:

Afzonderingsruimte met zachte bekleding aan de muren.
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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



In een extra vergadering in december 2011 nam de Raad van 
Beheer het besluit om het bestuursmodel van Stichting Adullam 
te wijzigen. Deze wijziging is vastgelegd in nieuwe statuten, die 
eind december 2011 bij de notaris zijn ondertekend. De Raad 
van Beheer van Adullam werd daarbij Raad van Toezicht en de 
algemeen directeur werd Raad van Bestuur.

Aanleiding voor de wijziging was de stelling van het zorgkan-
toor CZ ZHE te Breda dat ons bestuursmodel niet geheel vol-

deed aan de Zorgbrede Governancecode 2010, op basis waarvan 
zij aanpassing van de statuten eisten.
Omdat Adullam in het verleden bewust heeft gekozen voor het 
Raad van Beheer/directie-model, is, na intern beraad zowel bij de 
notaris als bij de huisjurist van Adullam, advies ingewonnen over 
hoe zij tegen deze situatie aankijken. Beiden concludeerden dat 
een tijdige aanpassing van de statuten naar het nieuwe model 
nodig was. Na zorgvuldige afweging heeft de Raad van Beer ver-
volgens besloten tot wijziging van het bestuursmodel.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft negen leden, waarvan er zes lid zijn 
van de Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland en drie van de Hersteld Hervormde 
Kerk. De Gereformeerde Gemeente in Neder-
land buiten verband blijft voluit tot de achter-
ban van Adullam behoren, maar heeft - gezien 
de omvang van het kerkverband - vanaf nu 
alleen een zetel in de Raad van Advies. In deze 
zetel is de heer J. Nouwen uit Tholen benoemd.

Raad van Bestuur
De directie is omgevormd naar een Raad van 
Bestuur. Gezien de omvang van de Adullam- 
organisatie is besloten om de Raad van Bestuur 
te laten bestaan uit één persoon: de heer A. 
Prins. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting. 
Dit houdt onder meer in dat hij verantwoorde-
lijk is voor de realisatie van de doelstellingen 
van de zorgorganisatie, de strategie, het beleid 
en de daaruit voortvloeiende resultaatontwik-
keling en voor de kwaliteit en de veiligheid 
van de zorg. De Raad van Bestuur legt hierover 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Het besluit tot wijziging van het bestuursmodel 
is tot stand gekomen in goed overleg met alle 
adviesorganen en in een goede onderlinge 
harmonie.

Strategienota
De nieuwe Stra-
tegienota 2012-2016 
is vastgesteld onder de 
titel ‘Wortelen, groeien, bloeien’. 
Op pagina 17 van dit blad wordt hierop uitvoerig ingegaan.

Jaarplan 2012 
De doelstellingen voor het jaar 2012, zoals verwoord in het vastge-
stelde Jaarplan, staan binnen het kader van de Strategienota 2012-
2016 ‘Wortelen, groeien en bloeien’. Wortelen in identiteit is daarin 
een belangrijk onderwerp. De zorgvragers van Adullam kiezen be-
wust voor een organisatie die Gods Woord en de Drie Formulieren 
van Enigheid als uitgangspunt heeft. Gods Woord is de basis voor 
de zorg- en mensvisie van de organisatie, maar ook voor de praktijk 
van het dagelijks handelen. Voor 2012 zijn een aantal concrete doe-
len geformuleerd om dit te bevorderen. In 2012 zal Adullam gaan 
werken met een nieuw Individueel Zorg- en Activiteitenplan (IZAP) 
binnen het Elektronisch Cliëntendossier. Het beleid met betrekking 
tot de ouderwordende cliënt, dat in 2011 is vastgesteld, zal in 2012 
binnen de organisatie worden geïmplementeerd. Dit geldt even-
eens voor het vastgestelde beleid inzake cliëntperspectief. 
Tevens zal in 2012 worden ingezet op het formuleren van een 

integraal veiligheidsbeleid, het ontwikkelen van meer 
diversiteit van het zorgaanbod op de dagactiviteiten-
centra en het creëren van goede randvoorwaarden 
voor het verlenen van ‘zware zorg’. 

Afscheid de heer J. Kooistra
Onlangs hebben wij afscheid genomen van de heer 
J. Kooistra, regiomanager Zuidwest. De heer Kooistra 
heeft ruim negen jaar veel werk verzet ten behoeve 
van Adullam. Ook vanaf deze plaats onze dank hier-
voor! De heer N.B. van Stam is de nieuwe regiomanager 
voor regio Zuidwest. We hopen dat de benoeming 
mag strekken tot welzijn van bewoners, bezoekers en 
logés. Op pagina 31 vindt u een interview met hem.

Overlijden cliënten
In december jl. werden we opgeschrikt door het 
overlijden van twee zorgvragers van Adullam. Op 15 
december 2011 overleed Hendrik de Bruijn uit Mole-
naarsgraaf. Hij bezocht sinds 1995 ons DAC Waardheim 
te Puttershoek. Op 30 december 2011 overleed Jaap 
Houweling. Jaap woonde op onze woonvoorziening 

Polderheim te Alblasserdam en heeft daarbij ook 
Waardheim en Wilgenheim bezocht. De Heere sterke 

de families in deze smartelijke verliezen en heilige deze 
roepstemmen nog aan onze harten.

A. Prins

Adullam-
ActueelVeranderingen

Onze zorgvragers 

kiezen bewust voor 

de identiteit van 

Adullam.
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Veluweweg 66 •  Kootwijkerbroek •  (0342) 44 12 71

www.hootsenkleding.nl

STIJLVOL 
VERRASSEND

openingstijden
vr 09.30 - 21.00 uur
za 09.30 - 17.00 uur

ma 13.30 - 17.30 uur
di/wo/do 09.30 - 17.30 uur

Na winterse weken laat de lente 
zich van haar warme kant zien. 
Waar? Bij Hootsen Kleding. Daar 
hangt de voorjaarscollectie 2012 
uitnodigend voor u klaar.

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



Op deze foto ziet u een 35-jarige, hardwer-
kende en opgewekte dame. Helga Heikoop 
is haar naam. Sinds september 2011 woont 
Helga in Zuiderheim te Puttershoek. Helga 
is een meervoudig gehandicapte vrouw 
en zit in een rolstoel. Overdag werkt zij op 
Waardheim.
Om het weekend gaat zij naar haar ouders, 
die in het landelijke Streefkerk wonen. 
Helga houdt enorm van gezelligheid en 
van dieren; konijnen, paarden en honden. 
Als zij iets leuks heeft gedaan, thuis of op 
Waardheim, weet heel Zuiderheim dat, 
want ze maakt iedereen deelgenoot. Helga 
maakt ook graag grapjes. Ze helpt op Zui-
derheim met huishoudelijke klusjes; weet u 
dat ze zelfs het kantoor van de regiomana-
ger weleens stofzuigt?
Helga en haar ouders hebben al veel 

meegemaakt. Toen Helga nog 
maar 5 jaar was, had zij de 
helft van haar leventje al in het 
ziekenhuis gelegen. In die tijd  
werd bij haar broertje Gerco 
leukemie ontdekt. Gelukkig 
was er ook blijdschap, want 
hun zusje Corine werd gebo-
ren. Een heel pittige periode, 
vooral voor de (groot)ouders. 
Helga geniet als de groepsleiding zegt dat 
er die dag veel werk moet gebeuren; dan 
gaat ze er keihard tegenaan en is (terecht!) 
apetrots als de klus weer is geklaard. Helga 
kan ook mooi  schilderen en luistert graag 
naar een cd. Zij houdt ook van computeren 
en van eendjes voeren. ’s Maandags neemt 
Helga deel aan het ‘Waardheim-koor’ en 
na die tijd mag ze altijd even kletsen op de 

bakkerij.  Ook is Helga de trotse tante van 
Corné, die graag bij haar op visite komt. 
Wilt u meehelpen zorgen dat de postbode 
het druk krijgt met alle post voor de bewo-
ners van Adullam?

Helga Heikoop

Aandacht voor ...

Op deze foto ziet u een stralende jonge-
man; hij heeft het voor elkaar! Tijdens een 
bewonersvakantie op De Mantelienge in 
Ouddorp, moest hij even wachten totdat 
iedereen in de bus zat. Toen is hij zelf maar 
achter het stuur gekropen. Het liefst zou 
hij vandaag nog zijn rijbewijs halen, maar 
ja … daarvoor moet hij echt wat ouder 
zijn! Ook mag hij weleens met zijn vader 
mee met de vrachtwagen door Neder-
land en zelfs naar Duitsland. Maar het 
is ook heerlijk om in een auto te spelen 
alsof je door heel Nederland en Duitsland 
rijdt in een truck. Natuurlijk wel een DAF, 
want alle andere vrachtwagens zijn van 
mindere kwaliteit (volgens Erwin).
Erwin van ’t Goor, want zo heet hij, is 11 
jaar en woont sinds september 2010 in 
Zuiderheim. Overdag gaat hij naar de 

zmlk in Barendrecht en 
in de vakanties werkt hij 
op een zorgboerderij. Hij 
is daar verantwoordelijk 
voor het opruimen van de 
molshopen en werkt in de 
kassen en met hout. Ook 
houdt hij van skeeleren en 
tafeltennissen of fietsen 
met de begeleiders. Om 
het weekend gaat Erwin naar zijn ouders. 
Zijn familie komt ook regelmatig bij hem 
op visite en hij belt weleens. Zijn moeder 
maakt onder andere kaarten en babysok-
jes en Erwin helpt deze graag verkopen 
in Zuiderheim of op een contactdag, ten 
bate van … Adullam! Als begeleiders niet 
goed met hem omgaan (volgens Erwin), 
moeten ze geschorst worden en kunnen 

zij er weer van leren. Hij vindt het gewel-
dig om post te krijgen; vooral kaarten van 
vrachtauto’s en schepen. Dan gaat hij ze 
nabouwen van lego, want daar is Erwin 
heel goed in!

Erwin van ’t Goor

Helga Heikoop
Laning 1
3297 TB Puttershoek

Erwin van ‘t Goor
Laning 1
3297 TB Puttershoek 11
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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

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

Type  Barendrecht

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

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

Bel ons 
voor een offerte of vraag onze gratis trappenbrochure 

aan!
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Van de werkvloer
Om maar direct persoonlijk te beginnen: kun je kort iets over 
jezelf vertellen?
Om het dan ook echt kort te houden: ik werk nu 3,5 jaar bij Adul-
lam en aan dit mooie werk heb ik mijn hart verloren.

Hoe ben je ertoe gekomen om in de gehandicaptenzorg te 
gaan werken?
Tijdens het vmbo koos ik voor een sociale richting. Enthousiast 
begon ik daarna aan de opleiding SPW (BOL) aan het Hoorn-
beeck College in Rotterdam. Na een jaar ‘graven in mezelf’ was 
ik het sociale ‘gedoe’ zó zat, dat ik besloot ermee te stoppen. 
Ik koos heel wat anders en ben toen matroos geworden op 
een binnenvaartschip. Dat was een mooie tijd waarin ik zelfs 
m’n vriendin leerde kennen. Jammer was alleen dat ik op het 
schip niet echt m’n sociale ‘ei’  kwijt kon. Ik ben daarom gaan 
solliciteren bij verschillende zorginstellingen. Eén dag voor de 
zomervakantie mocht ik op gesprek komen op Waardheim 
en daar wilden ze het wel met mij proberen. Daarnaast kon ik 
weer instromen in het tweede jaar van de opleiding SPW (BBL, 
werken-leren).
 
Nadat er elf keer een vrouw aan de beurt is geweest om zich 
voor te stellen in ‘Van de werkvloer’, komt er weer een man 
aan het woord. Hoe is het voor een man om in een over het 
algemeen ‘vrouwencultuur’ te werken?
Prima uit te houden! Er zijn soms wel 
verschillen in inzicht, wat soms 
lastig is maar ook wel leuk. Een 
vrouw kan bijvoorbeeld soms 
wat nuchterheid gebruiken, 
maar een man moet af en 
toe even gestuurd worden 
in het hoe om te gaan met … 
vrouwen?
Eén van de redenen waarom ik 
graag op Wilgenheim werk, is dat 
er een goede balans in ons team 
is. Als collega’s van Wilgenheim 
zetten we ieder onze eigen kwaliteiten in. Dan wordt de bijdrage 
van een man in een ‘vrouwencultuur’ toch een beetje waardevol.

Je bent als leerling op DAC Waardheim begonnen; hoe heeft je 
loopbaan zich verder ontwikkeld?
Op Waardheim ben ik begonnen als roulerend medewerker. Het 
was heel leerzaam en waardevol om bezoekers met zowel hoog 
als laag niveau te begeleiden. Toen het plan gelanceerd werd 
voor een dependance in Alblasserdam, was ik direct enthousiast. 
De dependance bestond eerst uit één en later uit twee kerkza-
len, waarin twaalf bezoekers dagactiviteiten aangeboden kregen. 

We werkten daar in een team van drie medewer-
kers. Ik voelde me daar weer als een matroos op 
een schip, door er te zijn voor mijn medemens en 
tegelijk zelfstandig te kunnen ‘ondernemen’.

Hoe is voor jou de overstap geweest van Waard-
heim naar Wilgenheim?
Eigenlijk was het een overstap van Waardheim 
naar een nieuwe dependance van Waardheim in 
september 2009. Een jaar later, in september 2010, 
zijn we min of meer een zelfstandig DAC gewor-
den (Wilgenheim). De overstap van Waardheim 
naar Wilgenheim betekende een verandering 
van vijfenzestig naar twaalf bezoekers en van 
vijfentwintig naar vier collega’s. Waardheim vond 
ik erg gezellig, maar het kleinschalige, de sfeer en 
de persoonlijke band met bezoekers en collega’s 
op Wilgenheim ligt mij meer.

Wat zijn voor jou de mooie momenten in je 
werk?
Ik vind het mooi om de betrokkenheid van de 
bezoekers te voelen, zelfs bij bijvoorbeeld een 
tandartsbezoek. Ik heb plezier in mijn werk als ik 
samen met de bezoekers dingen onderneem, zo-
als het gezamenlijk werken op de kinderboerderij 
of het maken van voorwerpen op de werkplaats. 
Mooie momenten zijn voor mij als een bezoeker 

aan het einde van de dag tegen mij zegt dat het een fijne dag is geweest. 
Ik vind het mooi om te zien hoe de bezoekers tevreden zijn met kleine 
dingen. Wij kunnen hiervan leren.

Wat wil je in je dagelijkse werk je bezoekers graag meegeven? 
Ik leer de bezoekers om elkaar te waarderen zoals ze zijn, door hier met hen 
op een eenvoudige manier over te praten. Daarnaast laat ik de bezoekers 
onder andere in dagopeningen en dagsluitingen merken dat er ruimte en 
openheid is om samen te praten over het werk van de Heere. Vaak volgen 
hier mooie en eerlijke gesprekjes uit. Ik geef de bezoekers graag mee dat 
we hier op aarde last kunnen hebben van onze handicap, maar dat we 
door het werk van de Heere daar voor altijd van verlost kunnen worden.

“Mooi als een 

bezoeker mij 

aan het einde 

van de dag 

zegt dat het 

een f ijne dag is 

geweest”

Naam: Peter van Wijk
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Hardinxveld-Giessendam
Functie: activiteitenbegeleider
Waar: Wilgenheim
In dienst sinds: augustus 2008
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Bouwstraat 29
7462 AX Rijssen

Tel. 0548-512550 
www.wessels-wonen.nl

Royale gratis parkeergelegenheid

Laat u verbazen door Wessels
Indrukwekkende keuze en verrassende prijzen 

meubels accessoires stoffering slaapkamers

Wessels
wonen



Eind vorig jaar heeft het bestuur 
de Strategienota 2012-2016 vast-
gesteld. Eens in de vijf jaar stelt het 
bestuur een dergelijke nota vast. Met 
het oog op het nieuwe logo kreeg de 
nota de ondertitel ‘Wortelen, groeien 
en bloeien’ mee. In de gezamen-
lijke vergadering van de Raad van 
Beheer en de Raad van Advies is naar 
aanleiding van de nota stilgestaan 
bij wat we tegenwoordig noemen: de 
maakbaarheid van de zorg.

De Strategienota geeft aan welke 
beleidsvoornemens er zijn voor de 

komende vijf jaar. De woorden uit de 
ondertitel zijn van belang. Geworteld 
in de identiteit groeien in het zorgaan-
bod en in de kwaliteit en bloeien in 
betrokkenheid op het welzijn van 
onze cliënten. Dat klinkt ambitieus. De 
beleidsvoornemens zijn voorzien van 
doelen en stappenplannen. Er staat 
heel veel in zo’n Strategienota. Zijn we 
niet bezig met de moderne maakbaar-
heidsgedachte die in de zorg en op 
andere terreinen van het maatschap-
pelijke leven terrein wint?
Onze tijd kenmerkt zich door enerzijds 
aandacht voor het belang van het 
individu en anderzijds door het toene-
mende beheersingsdenken. Beide zijn 
vertegenwoordigers van het moderne 
levensgevoel. De moderne mens heeft 
zich ontworsteld aan verouderde nor-
men en waarden en tradities. Vrijheid 
en mondigheid zijn de idealen. Dat is 
de ene kant van de moderniteit. De 
andere kant is het beheersingsdenken. 
In allerlei organisaties is de trend: alles 
tot in de puntjes te organiseren en te 
controleren. In de zorg bijvoorbeeld 

moet elke handeling van een verzor-
gende worden vastgelegd. Gedetail-
leerde zorgpakketten geven inzicht in 
de kosten. Geïndividualiseerde burgers 
roepen een bureaucratische overheid 
over zich af (De Tocqueville). We willen 
alles meten, want ‘meten is weten’. En 
als we alles weten, dan kunnen we zelf 
sturen! De wereld is maakbaar. De zorg 
is maakbaar. Doorgeschoten individu-
alisering en geloof in de almacht van 
mensen die alles denken te kunnen 
beheersen.
Maakbaarheid is niet naar Gods 
Woord. Twee andere woorden zou ik 
daar tegenover willen stellen: verant-
woordelijkheid en afhankelijkheid. Er 
ligt een verantwoordelijkheid op het 
bestuur, de directie en het personeel 
om goede zorg mogelijk te maken en 
goede zorg te verlenen. De Heere Jezus 
zei tegen de discipelen: “Zijt dan niet 
bezorgd tegen den morgen; want de 
morgen zal voor het zijne zorgen (…)”, 
Matthéüs 6:34. Die woorden sluiten 
overbezorgdheid uit, maar veroordelen 
het nadenken over de toekomst en het 
overrekenen van de kosten niet. “Want 
wie van u, willende een toren bouwen, 
zit niet eerst neder en overrekent de 
kosten (…)?”, Lukas 14:28. Verantwoor-
delijkheid nemen hoort bij de zorg. Wij 
mogen niet de leidsels op het paard 
werpen en maar afwachten waar het 
naartoe galoppeert.
Bij verantwoordelijkheid nemen 
hoort afhankelijkheid. Het past niet 
te vertrouwen op stevige plannen en 
financieel doortimmerde verhalen. 
David mocht iets kennen van de ware 
afhankelijkheid: “Dezen vermelden 
van wagens en die van paarden, maar 

wij zullen vermelden van den Naam 
des HEEREN onzes Gods”, Psalm 20:8. 
Treffend vinden we dat in de psalmbe-
rijming van Marnix van Sint Aldegonde. 
Het past niet te vertrouwen op mense-
lijk kennen en kunnen. “Vertrouwt niet 
op prinsen, op des mensen kind, bij 
hetwelk geen heil is”, Psalm 146:3. “Het 
is beter tot den HEERE toevlucht te ne-
men dan op den mens te vertrouwen”, 
Psalm 118:8. Afhankelijkheid betekent: 
verantwoorde plannen maken voor 
de toekomst en dagelijks de beleving: 
“Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?”, 
Handelingen 9:6b.

Maakbaarheid of 
verantwoordelijkheid en afhankelijkheid

drs. P.A. Zevenbergen

Laat deez’ op wagens 

haar vertrouwen,

En die op ruit’ren macht, 

Wij zullen op den Heere 

bouwen

En denken dag en nacht’. 

Psalm 20:4, 
berijming Marnix van Sint Aldegonde

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



Bij wortelen denken we aan het wor-
telen van de identiteit in een verande-
rende omgeving. In een samenleving 
die van God afgaat, opgaat in het zien 
en zinnelijke en niet wenst te leven 
naar de regel van Gods Woord. Hoe is 
dat onder ons? Gaan wij hierin mee? 
Leven we ons eigen leven of willen 
we vasthouden aan wat de Heere 
in Zijn Woord aan ons vraagt? Het is 
belangrijk om binnen de teams van 
Adullam identiteitsonderwerpen te 
agenderen, elkaar op de identiteit aan 
te spreken, maar ook om als organi-
satie helder te zijn over identiteits-
onderwerpen.
Wortelen ziet ook op de nadere 
implementatie van het beleid dat 
in de afgelopen jaren is vastgesteld 
met betrekking tot onder andere de 
kernwaarden, het ouderenbeleid, 
het mediabeleid en het beleid rond 
cliëntperspectief. Verder het wortelen 
van het Adullam-brede ICT-netwerk, 
zoals dat vorig jaar is uitgerold.

Groeien
Waar staat ‘groeien’ voor D.V. de 
komende vijf jaar? Naar verwachting 
zal Adullam in deze periode met circa 
40% groeien in het aantal zorgvragers. 
Groei die samenhangt met onder 
andere de realisatie van het nieuwe 
Zuiderheim in Puttershoek, de uitbrei-
ding van woonzorg in Barneveld (plan 
Veller) en de realisatie van het nieuwe 
Muiderheim in Genemuiden. Hiermee 

kunnen veel zorgvragers, die nu 
nog op de wachtlijst van Adullam 
staan, een plaats krijgen.
Groei ook in goede huisvesting: 
huisvesting die voldoet aan de 
huisvestingsvisie van Adullam. 
Of, zoals één van onze bewoners 
het nog kernachtiger uitdrukte 
toen het over zijn nieuwe woning 
in Barneveld ging: “Straks hoef ik 
niet meer in de rij te staan voor 
het toilet.” Door de groei van de 
organisatie is Adullam ook beter 
in staat om naar de aard van de 
handicap verschillende zorggroe-
pen te vormen, om daarmee  be-
woners, bezoekers en logés een 
passend zorgaanbod te bieden. 

Bloeien
Als het goed is, gaat het in de 
zorg om het ‘bloeien’ van de 
cliënten. Het geven van zorg, 
passend bij de zorgvraag. Hoe 
komen zij het best tot hun recht 
door warme en professionele 
identiteitszorg. Bloeien ziet ook 
op de betrokkenheid van vrijwil-
ligers bij Adullam. Het is altijd 
weer hartverwarmend dat zoveel 
mensen uit de achterban zich 
willen inzetten ten behoeve van 
het werk voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De 

inzet van vrijwilligers is en blijft 
belangrijk. Dat willen we ook de 
komende jaren laten bloeien! 
Daarnaast ervaart Adullam de 
betrokkenheid van de kerken 
in catechese, huisbezoek en in 
week- en maandopeningen als 
zeer waardevol. De betrokkenheid 
van de achterban in meeleven 
en financiële bijdragen blijft ook 
in de komende strategieperiode, 
waarin de zorg door de overheid 
weer meer wordt teruggelegd 
naar de samenleving, hard nodig! 
Kunnen we op u rekenen? 

Voorrecht
Het is een voorrecht dat Adullam 
zorg mag bieden waarbij zorgvra-
gers met een verstandelijke be-
perking mogen wonen, logeren 
en werken in een omgeving die 
past bij gezin en kerk. Een om-
geving waarin iedere dag Gods 
Woord opengaat. De apostel 
Paulus schrijft in 1 Timótheüs 6:20 
‘Bewaar het pand u toebetrouwd’. 
Dat geldt ook voor Adullam om, 
in een veranderende omgeving, 
kwalitatief goede zorg te blijven 
bieden waarbij de grondslag en 
de dagelijkse praktijk waarin deze 
wordt geboden, is naar Schrift en 
belijdenis.

Beleid

De Raad van Toezicht (toen nog 
Raad van Beheer) heeft in decem-
ber 2011 de nieuwe Strategie-
nota voor de periode 2012-2016 
vastgesteld. Deze Strategienota 
heeft de titel ’Wortelen, groeien, 
bloeien’ meegekregen. Hieronder 
probeer ik in het kort de kern van 
deze nota weer te geven.

Wortelen: het 

is belangrijk 

om binnen 

de teams 

identiteits-

onderwerpen 

te agenderen

Wortelen, 
groeien, 
bloeien

Strategienota 2012-2016

Tekst: A. Prins
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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.

Betrokken en 
  verantwoordelijk

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



Kanker wordt meestal beschouwd als een ongeneeslijke ziekte. 
Toch is dat maar een deel van de waarheid. Er zijn talloze vormen 
van kanker. Kankersoorten hebben als gemeenschappelijk 
kenmerk dat ze bestaan uit cellen die doorgroeien en delen, ten 
koste van gezond weefsel. Ook kunnen kankersoorten vrijwel 
altijd uitzaaien naar lymfklieren of andere organen.
Als kanker nog niet is uitgezaaid kan een operatie, al dan niet 
aangevuld met bestraling, tot genezing leiden. Vroege ontdek-
king geeft dan ook de beste kansen. Dat is ook de achterliggende 
gedachte bij bevolkingsonderzoeken. 
Uitgezaaide kanker moet doorgaans behandeld worden met 
chemotherapie of andere medicijnen. 

Chronische z iekte
Tegenwoordig wordt veel gebruikgemaakt van middelen die spe-
cifiek tegen bepaalde eigenschappen van de kanker zijn gericht. 
Het bekendste  en oudste voorbeeld hiervan zijn hormoontablet-
ten tegen borstkanker. Uitgezaaide kanker kan vaak niet gene-
zen worden, maar behandeling leidt niet zelden tot een (forse) 
levensverlenging. Steeds meer komt de gedachte op dat kanker 
op termijn een soort chronische ziekte zal worden. De moderne 
behandeling van kanker is in toenemende mate succesvol.
Voor gehandicapten geldt dat veel behandelingen goed gege-
ven kunnen worden, mits er enige mate van zinvolle communi-
catie en intensieve begeleiding en observatie mogelijk is, vooral 
met het oog op bijwerkingen. Wel zal vaak in overleg gekozen 
worden voor behandelschema’s die het minst belastend zijn. 
In tehuizen en instellingen zal vaak de hulp van familieleden of 
eventueel de thuiszorg nodig zijn.  

Palliatief
Toch kan er ook een moment komen dat behandeling niet meer 
zinvol is. Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar doorgaans 
komt het erop neer dat de behandeling te zwaar wordt geacht 

in verhouding met het te verwachten resultaat; simpel gezegd: 
het middel is dan erger dan de kwaal. Het kan voor betrokke-
nen enorm tegenstrijdig voelen als een dergelijke boodschap 
wordt meegedeeld. ‘Je wordt, voor je gevoel, opgegeven.’ Uit 
ervaring weet ik dat een dergelijk besluit vaak na ampel overleg 
wordt genomen. Bovendien wordt de mening van de patiënt of 
van familieleden wel degelijk meegewogen. Het is echter niet 
onverantwoord om een stap terug te doen, als vastgesteld moet 
worden dat behandelen niet langer zinvol is.  In zulke gevallen 
wordt uitgeweken naar een zogenaamde ‘palliatieve behande-
ling’. Dat wil zeggen dat de klachten worden verlicht, maar dat er 
geen genezing wordt verwacht door de behandeling.
De tendens in de behandeling van kankerpatiënten is steeds 
meer dat er per patiënt maatwerk geleverd zal worden.

Door dr. J. BartBeperkt bekeken

Kanker is al jaren doodsoorzaak nummer 1. De komende jaren wordt nog een forse stijging verwacht van het 

aantal kankergevallen, wat grotendeels geweten moet worden aan de vergrijzing. Kanker is immers vooral 

een ziekte van oudere mensen. Bij het vergrijzen van het cliëntenbestand van Adullam, moet ook rekening 

gehouden worden met een toenemend aantal kankergevallen.

Poliep in de dikke darm, gezien door de microscoop.  Deze poliepen 
kunnen een voorstadium van kanker zijn.

Kanker

Vacature
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Vacature

Voor elke regio zoeken we twee werk-
groepleden die in hun regio de contac-
ten onderhouden met de comités. De 
werkgroepleden zijn in staat om mee te 
denken in nieuwe ontwikkelingen ten 
aanzien van fondsenwerving. Daarnaast 
beschikken zij over vaardigheden om 
mensen te enthousiasmeren en aan el-

kaar te verbinden en binnen hun regio 
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Voor meer informatie verwijzen we naar 
onze website: www.adullamzorg.nl. Ook 
kunt u voor informatie contact opne-
men met de heer A.C. Verhoek, secreta-
ris van de Werkgroep, tel. (0318) 54 09 
33, of met de heer C.H. van Wolfswinkel, 

hoofd financiën, tel. (0342) 42 00 12.
Heeft u belangstelling om als 
werkgroeplid een bijdrage te leveren, 
dan kunt u een reactie sturen aan: 
Stichting Adullam, t.a.v. de heer 
C.H. van Wolfswinkel, Postbus 19, 
3770 AA Barneveld, of naar: 
chvanwolfswinkel@adullamzorg.nl.

De landelijke werkgroep Fondsenwerving levert samen met 
plaatselijke comités en contactpersonen een belangrijke bijdrage 
aan het werven van gelden ten behoeven van Adullam. In verband 
met de uitbreiding van de Werkgroep zijn wij op zoek naar

enthousiaste werkgroepleden Fondsenwerving

Een betrokken en actieve achterban 
is daarom van blijvende betekenis. 
Adullam wil daar graag meer aan-
dacht aan besteden. Het is niet altijd 
vanzelfsprekend dat mensen actief 
zijn voor Adullam en als organisatie 
mogen we zeker niet achterover 
leunen.
Er zijn daarom plannen gemaakt om 
fondsenwerving nadrukkelijker een 
plaats te geven binnen onze orga-
nisatie. De onderlinge band tussen 
de comités en al die plaatselijke 
vrijwilligers enerzijds en de landelijke 

organisatie aan de andere mag 
best iets steviger. Het is goed dat 
we elkaar kennen, dat we weten 
wie we zijn en welke activiteiten 
we organiseren, dat we elkaar 
kunnen stimuleren. Dat we weten 
dat de bij elkaar gebrachte mid-
delen goed besteed worden. En 
dat er ruimte is om waardering uit 
te spreken.  

Regionale contactpersonen
Om dit te bereiken, wil Adullam 
de huidige werkgroep Fond-
senwerving uitbreiden met een 
aantal regionale contactpersonen. 
Deze uitgebreide Werkgroep 
krijgt een aantal extra taken, die 
zij samen met de comités en 
plaatselijke contactpersonen 
hopen op te pakken. De regionale 
contactpersonen onderhouden 
de contacten tussen de comités 
en de voorzieningen. Zij zul-
len ook aandacht vragen voor 

onderlinge contacten, waarbij 
comités meer gaan samenwerken 
en elkaar scherp houden. De uit-
gebreide Werkgroep zal ook een 
bijdrage leveren aan het inhoude-
lijke beleid rond fondsenwerving 
en gaat aan de slag met het be-
trekken van bestaande en nieuwe 
doelgroepen. Vanuit het Centraal 
bureau van Adullam zal ook de 
nodige ondersteuning geboden 
worden, onder andere door de 
nieuw aan te trekken medewer-
ker communicatie, die één à twee 
dagen per week tijd beschikbaar 
heeft voor fondsenwerving.

De komende maanden hopen we 
te werken aan deze uitbreiding van 
de werkgroep Fondsenwerving. Zie 
hiervoor de oproep op deze pagina. 
D.V. na de zomer zal de uitgebreide 
Werkgroep zich presenteren en 
hoopt zij aan de slag te gaan met 
de uitgesproken ambities.

Adullam heeft een trouwe ach-
terban. Een achterban die zich 
betrokken weet bij het werk dat 
voor onze bewoners, bezoekers 
en logés verricht wordt. Er wordt 
veel werk verzet door particu-
lieren en comités om gelden in 
te zamelen ten gunste van deze 
activiteiten. Met het oog op de 
toekomstige ontwikkelingen en 
mogelijke bezuinigingen is het 
van belang dat ook in de toe-
komst die financiële middelen 
binnenkomen.

Plannen om 

fondsenwerving 

nadrukkelijker 

een plaats te 

geven

Fondsenwerving 
in beweging

Tekst: C.H. van Wolfswinkel
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Weten hoe de cliënt over de zorgverlening denkt, is van groot 
belang. Adullam hecht aan de mening van de zorgvrager. Ook de 
vertegenwoordigers werden betrokken in het onderzoek. Bijna 240 
vragenlijsten zijn onder hen verspreid, waarvan 70% ingevuld werd 
teruggestuurd. Een mooi resultaat. Met deze grote respons zijn 
bruikbare cijfers ter beschikking. Het is mooi te kunnen vaststellen 
dat zowel cliënten als vertegenwoordigers ons werk waarderen. Bei-
den geven ons het cijfer 8,6. Begeleiders krijgen de grootste waar-
dering. De hulpvaardigheid en de luisterhouding scoren meer dan 
eens maximaal. Er zijn ook individuele cliënten die soms een lagere 
waardering geven, maar dit behoort gelukkig tot de uitzondering. 

Goede zorgafspraken
Over de kwaliteit en de wijze waarop zorgafspraken tot stand 
komen, zijn zowel cliënten als vertegenwoordigers positief. 
Cliëntvertegenwoordigers waarderen de betrokkenheid bij het 
tot stand komen van de uiteindelijke afspraken. Uit de interviews 
met de cliënten blijkt dat hun betrokkenheid bij het opstellen 
van het zorgplan kan worden versterkt. Hiervoor is inmiddels een 
gespreksformulier ontwikkeld. Bij elke evaluatie van het zorgplan 
vindt een gesprek plaats met de zorgvrager, voor zover mogelijk. In 
dit gesprek komen de wensen van de cliënt ter sprake en wordt de 
afgelopen periode met elkaar besproken.

De begeleiding en zorg 
voor onze cliënten, een 
goede huisvesting, verant-
woord medicijngebruik en 
veiligheid zijn belangrijke 
aandachtspunten van de 
Centrale Cliëntenraad. Toch 
is het goed dat er regelma-
tig ook een tevredenheids-
onderzoek plaatsvindt, de 
ene keer door Adullam zelf 
en een andere keer door 
een extern bureau. Cliënten 
en hun ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers kunnen 

dan aangeven wat extra 
aandacht verdient en wat 
beter kan.
Gelukkig zien we bij onze 
medewerkers, naast een 
goede zorgverlening, een 
hartelijke bewogenheid en 
betrokkenheid bij onze cli-
enten. Samen met cliënten 
luisteren naar het Woord, 
samen een psalm zingen en 
met hen bidden voor het 
slapen gaan, als dat nodig 
is. Zoals ik onlangs hoorde 
zingen, heel eenvoudig:

Ik ga slapen, ik ben moe,
‘k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere, houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

‘t Boze dat ik heb gedaan,
zie het, Heere, toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus’ wil mij rein.

Gereinigd door het bloed 
van de Heere Jezus.
Dat is het allerbelangrijkste.
Dan is het goed.

Cliënttevredenheids onderzoek 2011
Begeleiders krijgen pluim“Ik ben heel gelukkig”, 

antwoordde één van 

de cliënten in een 

interview. Tijdens het 

vorig jaar gehouden 

cliënttevredenheids-

onderzoek (CTO) werden 

bijna 100 cliënten 

geïnterviewd door het 

onderzoeksbureau TRIQS. 

Door het hele land werden 

cliënten bevraagd hoe 

ze de zorg van Adullam 

waardeerden. Vragen over 

de begeleiders, sociale 

relaties, de woonlocatie en 

vele andere onderwerpen 

kwamen aan bod.

Tekst: Bart van Kleef

Van de Centrale Cliëntenraad

D.J. den Boer,  voorzitter CCR

Zorgvragers 

worden meer 

betrokken 

bij hun eigen 

zorgplan
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Cliënttevredenheids onderzoek 2011
Breder activiteitenaanbod
Het onderzoek heeft een aantal waardevolle verbetersignalen 
opgeleverd. Zo doen vertegenwoordigers van de cliënten die 
werkzaam zijn op de dagbesteding de suggestie om de vari-
atie van het werkaanbod te verruimen, anderen stellen meer 
bewegingsactiviteiten voor. Het leren van nieuwe dingen scoort 
relatief laag bij dagbesteding, maar als het gebeurt, dan is er alle 
lof voor de hulp en begeleiding die daarvoor nodig is van zowel 
de vertegenwoordigers als de cliënten zelf. 

Informatiestroom
De uitkomsten van het onderzoek laten ook zien dat de infor-
matiestroom naar zowel cliënten als vertegenwoordigers kan 
verbeteren. Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de cliënt-
vertegenwoordigers er geen weet van hebben dat Adullam een 
Centrale Cliëntenraad heeft. Het onderzoek laat ook zien dat 
cliënten niet altijd weten hoe of waar ze een klacht in kunnen 
dienen. Hoewel we veel tevreden cliënten hebben, is het goed 
dat dit voor iedereen bekend is.

Adullam is een thuis
“Ik wil rust hebben,” zei één van de bewoners van onze woonloca-
ties tijdens het interview, “de drukte wordt me soms teveel.” Het is 
goed dat hiernaar geluisterd wordt. Ook bij Adullam heeft
zeggenschap alle aandacht. On-
langs werd de notitie ‘Wat zegt 
u?’ opgeleverd. Daarin zijn verbe-
tervoorstellen opgenomen om 
aan deze vraag tegemoet te ko-
men. Meer aandacht voor bewo-
nersvergaderingen, betrokken-
heid bij het opstellen van het 
zorgplan en het bieden van meer
keuzemogelijkheden binnen de dagbesteding en het wonen, 
zijn de ambities. Zo hopen we onze cliënten en hun vertegen-
woordigers van dienst te kunnen blijven zijn. Steeds zoekend 
naar mogelijkheden binnen de grenzen van onze identiteit, waar 
we onze zeggenschap begrensd weten door Gods Woord.

“Fijn om met gelijkgezinde mensen hier te mogen wonen”, was de 
spontane reactie van één van de cliënten op de vraag waarom 
hij het bij Adullam zo naar zijn zin heeft. Met alle leerpunten in 
gedachten, is het fijn om dit te mogen horen. Cliënten voelen 
zich thuis bij Adullam!

Uitkomsten van een onderzoek

Maria, een jarenlange bezoekster van Horstheim/Druiven-
stein, heeft deelgenomen aan het cliënttevredenheids-
onderzoek. Vorig jaar juni is ze geïnterviewd door één van 
de onderzoeksters. Jintie Roo, haar eerst verantwoordelijk 
begeleider, heeft Maria de uitkomsten voorgelegd en een 
reactie gevraagd. Op de vraag wat ze van het interview 
vond, was het even stil, maar na enig nadenken klonk 
het spontaan: “Het was leuk om het te doen, ik wist veel 
antwoorden en de vrouw was aardig.” Of ze tevreden is 
over de uitkomsten van het onderzoek? “Die zijn goed”, 
antwoordt Maria met een brede glimlach. “En,” zegt ze, “ik 
vond het ook leerzaam, voor een volgende keer.”
Of ze tevreden is over de begeleiding van Horstheim? 
Maria vindt het heerlijk om op Druivenstein en Horstheim 
te werken. Het liefst in de kringloop van Adullam. “Dan heb 
ik contact met andere mensen en daar geniet ik van!” Ze 
kan ook goed met de vrijwilligers opschieten. Maria is erg 
tevreden over de begeleiding. Wat ze erg waardeert, is dat 
ze bij de IZAP-besprekingen aanwezig kan zijn. “Er wordt 
naar mij geluisterd.”
Bij de vraag of er nog iets verbeterd kan worden, moet 
Maria diep nadenken. Ze is gewoon tevreden en heeft 
plezier in haar werk.
Aan het einde van het interview zegt ze nog dat het haar 
erg is meegevallen; ze vond het leuk en wil het best nog 
een keer doen om in het Adullam-blad te komen.

Een hartelijke groet van Maria

In gesprek met Maria Bom

Foto: H. Compagner

Onderzoek levert 

waardevolle 

verbetersignalen op
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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

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



In memoriam

In memoriam

Hendrik de Bruijn

Hendrik was een vrolijke en gezellige jongeman; 
het zonnetje in huis. Niet alleen thuis, maar ook in 
de bus en op Waardheim. Hendrik vroeg meestal 
op een positieve, enthousiaste manier aandacht 
door even een praatje te maken of iets te laten 
zien. Hij maakte daarin geen onderscheid tussen 
bezoekers en collega’s.

Hendrik heeft DAC Waardheim bezocht vanaf 
oktober 1995. Hij heeft achtereenvolgens op de 
Bloemknop, op de Klimop en als laatste, sinds 
2006, op de Klimroos dagbesteding ontvangen. 
Hendrik was bekend met het zogenaamde SLO-
syndroom (Smith-Lemli-Opitz-syndroom). Met 
de overige bezoekers van de Klimroos, Ronald 
Kuiper, Peter de Pater en Adri van Persie, maar 
zeker ook met de collega’s Janneke van Haaften, 
Willianne de Jong, Rian van der Ree-Minderhoud 
en onze stagiair Jantine de Wit, had hij een goede 
band. Hij voelde zich op zijn gemak op de groep, 
maar ook in de gangen van Waardheim, tussen 
de andere collega’s en bezoekers, was hij in zijn 
element.

Op 15 december  jl. waren er overdag geen 
enkele voortekenen van, dat deze dag ook 
zijn sterfdag zou worden. Tot enkele minuten 
voordat hij op de terugweg in de bus niet goed 
is geworden, heeft hij nog gezongen. Met dat de 
bus het erf van zijn ouders opreed, werd Hendrik 
onwel. De direct gestarte reanimatie heeft niet 
meer mogen baten. Hendrik is 31 jaar geworden.
Zijn liefde en oprechte vreugde voor het zingen 
van psalmen, zijn eerbied tijdens de uitleg van 
de Bijbelgeschiedenis, maar ook zijn opgewekte 
karakter zal in herinnering blijven. Hij zal gemist 
worden.

Alblasserdam
G.A. van de Breevaart

In memoriam

Jaap Houweling

In de nacht van 29 op 30 december 2011 is Jaap Hou-
weling, in de leeftijd van 55 jaar, overleden. Het einde 
van zijn leven hebben we zien naderen, maar toch 
blijft het altijd onverwacht.
Wij herinneren Jaap als een betrokken bewoner, die 
een bijzondere plaats had in de groep. Op zijn eigen, 
karakteristieke wijze kon hij zijn groepsgenoten en de 
groepsleiding op een positieve manier wat plagen; 
Jaap was altijd in voor een grap. Door deze positieve 
karaktereigenschappen wist hij vele harten te ‘stelen’, 
zowel van groepsgenoten als van groepsleiding.
Daarnaast kon Jaap met een sterke bewogenheid 
spreken over de noodzaak om bekeerd te worden. Dit 
betrok hij op zichzelf, maar ook op zijn groepsgeno-
ten. Hij benoemde dit op zijn eigen niveau, met korte 
bewoordingen, maar met een diepe ernst en wees 
daarbij naar zijn eigen hart; “nieuw hart, van de HEERE” 
en daarna wees hij naar boven.
In 1997 is Jaap komen wonen en werken bij Adullam. 
Eerst op woonvoorziening Veluweheim en dag-
activiteitencentrum Veldheim; sinds 2002 op woon-
voorziening Polderheim en dagactiviteitencentrum 
Waardheim en als laatste op Wilgenheim. Jaap had 
het syndroom van Down. De laatste anderhalf jaar 
werd gekenmerkt door lichamelijke en geestelijke 
achteruitgang door de ziekte van Alzheimer. Hierdoor 
kon Jaap in de laatste maanden niet meer deelnemen 
aan de dagactiviteiten die op Wilgenheim worden 
verzorgd. Jaap heeft deze maanden deelgenomen 
aan het huiskamerproject op Polderheim, waar rust 
en ontspanning de belangrijkste onderdelen zijn. Jaap 
herkende tot kort voor zijn dood zijn groepsgenoten 
met wie hij vanaf 1997 samenwoonde. 
Wij blijven Jaap herinneren als een bewoner die veel met 
Gods Woord bezig was en die met een opgewekte glim-
lach vele harten voor zich wist te winnen. Hij zal door 
bewoners, bezoekers en collega’s erg gemist worden.

Alblasserdam
mw. M. Hoogendijk
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We worden warm welkom 
geheten in het Hervormd 

Centrum, nadat we door de 
sneeuw richting Genemuiden zijn ge-
reden. Ingrid Bruggink (locatiecoördi-
nator) en de heer A.J. van Ommeren 
(regiomanager) heten alle mensen 
welkom. Ondanks de weersomstan-
digheden is het de meeste mensen 
wel gelukt om aanwezig te zijn bij 
deze mijlpaal. Zoals de heer Prins 

in zijn speech aangeeft: “een 
nieuwe loot aan de Adullam-
stam”. Muiderheim wordt sinds 
10 oktober 2011 bewoond. In 
de periode tussen oktober en 
januari hebben zestien bewoners 
er hun thuis gevonden.
De dag wordt geopend door de 
heer drs. P.A. Zevenbergen, voorzit-
ter van de Raad van Toezicht. Drs. 

Zevenbergen betrekt hierbij 
de tekst uit Johannes 15, waar 
in vers 23 staat: “(…) en zullen 

woning bij hem maken.” We zijn bij elkaar 
voor de opening van een aardse woning, 
maar het is voor ons allen nodig die gees-
telijke woning te kennen waarover in vers 
17 gesproken wordt: “(…) want Hij blijft 
bij ulieden en zal in u zijn.”

Na de lunch worden diverse toespraken 
gehouden en ook mensen bedankt. De 
heer Van Ommeren kijkt in zijn toespraak 
met de aanwezigen achteruit, staat stil 
en blikt ook vooruit. Op Muiderheim wo-
nen de jongste én de oudste bewoner 
van Adullam. Henk is 9 en Hendrik is 78.
De bewoners hebben niet alleen uit-
gezien naar deze dag, maar zij hebben 
ook een bijdrage voorbereid. De bewo-
ners van woongroep De Mast zingen 
psalm 71:2, waarbij Laura Balkenende 
hen begeleidt op haar klarinet:

   Een thuis voor wonen 
en werken: Muiderheim

Vrijdag 3 februari 2012. Eindelijk is het zover: de nieuwe instelling 
in regio Noordoost - Muiderheim - zal officieel geopend worden. 
Een dag waarnaar uitgezien is door de bewoners, de ouders 
en vertegenwoordigers, maar ook door alle mensen die bij de 
totstandkoming van Muiderheim betrokken zijn geweest.
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Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vindt in smart;
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot’ Ontfermer,
Mijn burg zijt en Beschermer.

Het hoogtepunt voor de bewoners 
is de officiële openingshandeling bij 
Muiderheim. Daarvoor wandelen we 
met elkaar door de sneeuw richting de 
voorziening. Ds. D. Heemskerk zal de 
openingshandeling verrichten, samen 
met Aart-Jan de Jong. Er worden vragen 
gesteld en bij ieder juist antwoord 
wordt een ‘steen’ op de ‘Adullam-muur’ 
gebouwd. Nadat alle vragen, soms met 
hulp van de bewoners, juist zijn beant-
woord, is de muur compleet. De muur 
wordt weggeschoven en dan verschijnt 
het naambord! Muiderheim is officieel 
geopend als ook de heer Visserman, 
wethouder van de gemeente Zwarte-
waterland, een toespraak heeft gehou-

den en de Adullam-vlag 
heeft gehesen. Ook 
worden nog ballonnen 
opgelaten; tegen een 
strakblauwe lucht ziet 
dat er erg feestelijk uit!
Na dit alles gaan we 
snel naar binnen; daar 
is het toch een stuk 
warmer en wacht ons 
een rondleiding door 
het gebouw. Binnen is 
het een gezellige drukte, 
waarbij iedereen de 
gelegenheid heeft om 
het gebouw van binnen 
te bekijken. Dit onder het 
genot van een hapje en 
een drankje.

Ook al is het een tijdelijke locatie, 
het ziet er toch mooi en gezellig uit. 
De maquette van de nieuwbouw 
kunnen we ook al bekijken; 
eind 2013/begin 2014 hopen 
we, als alles voorspoedig mag 
gaan, een nieuw en definitief 
gebouw voor Muiderheim te 
openen.

   Een thuis voor wonen 
en werken: Muiderheim

Tekst: Tea van Laar
Foto’s: J. Bisschop
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In dit kwartaalblad willen wij u graag weer kennis laten maken met de nieuwe 
medewerkers binnen Adullam. In de afgelopen drie maanden zijn wij druk bezig 
geweest met het vervullen van diverse vacatures. Ook op dit moment zijn we op 
zoek naar verschillende professionals. Ben je benieuwd wie wij zoeken? Ga dan 
naar onze site www.werkenbijadullam.nl.

Rietzanger/Zanglijster
7. Jennieke Bostelaar-Haase uit Elspeet als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding
8. Maria Polinder-Stam uit Elspeet als medewerker 

woonbegeleiding
9. Bertina Romijn uit Kootwijkerbroek als huishoudelijk 

medewerker/kok
10. Anne-Sophie de Ruiter uit Elspeet als medewerker 

woonbegeleiding
11. Bernadette Vos uit Uddel als oproepkracht medewerker 

woonbegeleiding

Wielewaal/Nachtegaal
12. Caren Weststrate uit Kootwijkerbroek als oproepkracht 

huishoudelijk medewerker
 
Dagactiviteitencentrum
13. Annelies de Ruiter-Hazenboom uit Nunspeet als 

oproepkracht medewerker activiteitenbegeleiding
14. Dicky Overeem-Roozendaal uit Lunteren als huishoudelijk 

medewerker

Centraal bureau
1. Arianne Nagelhout-Hoogendoorn uit ‘t Loo als medewerker 

personeelszaken
2. Anneke Nieuwenhuis uit Barneveld als personeelsadviseur
3. Marcelus Oostdijk uit Waarde als medewerker 

cliëntenadministratie

Muiderheim
4. Annemarie Schouten uit Nunspeet als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding

Schoonsterheim
5. Grietje Vos uit Staphorst als oproepkracht medewerker 

woonbegeleiding

Kroonheim
Leeuwerik/Kwikstaart
6. Kristien van Elst uit Scherpenzeel als huishoudelijk 

medewerker/kok

Personeelsregister

1

8 10 117 9
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3 5 62 4

16 18 1915 17

13 1412

Regio Zuidwest
15. N.B. van Stam uit Oud-Beijerland als regiomanager (lees op 

pagina 31 van dit blad een interview met hem!)

Zuiderheim
16. Jacolien Brinks uit Rijssen als medewerker woonbegeleiding

Polderheim
17. Marieke de Waard-van Hees uit Hendrik-Ido-Ambacht als 

oproepkracht medewerker woonbegeleiding

Allen van harte gefeliciteerd met jullie benoeming! We wensen 
jullie veel wijsheid en kracht toe om jullie werk te mogen doen 
op de diverse voorzieningen.   

Mw. H. Labee

De Mantelienge
18. Marjo Koppelaar-van Loon uit Sommelsdijk als huishoudelijk 

medewerker/kok
19. Gijsje Leijdens-van der Plas uit Melissant als huishoudelijk 

medewerker/kok
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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 

5295,-
Compleet 
zoals afgebeeld!

HOGE SCORE
LAGE PRIJZEN!

Direct 
de laagste 
prijs!

Uitsluitend
tevreden klanten!



De lezers van het Adullam-contact 
zijn natuurlijk benieuwd: wie is de 
heer Van Stam? Kunt u iets over uzelf 
vertellen?
Ik ben geboren in Oud-Beijerland. Na 
de lagere school ben ik naar de mid-
delbare school in Rotterdam gegaan 
(Guido de Brès). Op de Technische 
Hogeschool Rijswijk heb ik duaal werk-
tuigbouwkunde gestudeerd. Naast 
deze opleiding werkte ik als verkoop-
adviseur bij een bedrijf, gespecialiseerd 
in de nieuwbouw en renovatie van 
poldergemalen. Om mij verder te 
ontwikkelen, ben ik vervolgens gaan 
werken bij een groot internationaal in-
genieursbureau. Hier had ik de functie 
van projectmanager/adviseur op het 
gebied van beheer en onderhoud van 
de infrastructuur.
Ik ben getrouwd en we hebben één 
zoon. Na ons trouwen zijn we in Oud-
Beijerland blijven wonen en we zijn 
kerkelijk aangesloten bij de Oud Gere-
formeerde Gemeente in Nederland.

U bent een aantal keren vrijwilliger 
geweest van de Open Dag/verkoping 
van Waardheim. Hoe was die rol voor 
u en wat trok u daarin?
Het werk op de Open Dag heb ik altijd 
met veel plezier gedaan. In mijn rol als 

verkoper achter een kraam had ik het 
altijd erg naar mijn zin. De vrijgevig-
heid van mensen is groot en daar 
kun je soms in positieve zin wel een 
beetje misbruik van maken. Het is 
mooi om te zien dat door iedereen 
hard gewerkt wordt aan één geza-
menlijk doel.

Wat was uw motivatie om te 
solliciteren naar de functie van 
regiomanager?
Dat is een heel verhaal; ik zal het 
kort proberen te vertellen. Sinds de 
geboorte van onze (meervoudig 
gehandicapte) zoon zijn we nog 
meer betrokken geraakt bij het werk 
van Adullam. In mijn eigen werk 
miste ik op een gegeven moment 
een stukje voldoening en kreeg ik 
steeds meer de behoefte om mij in 
te zetten voor mensen met een be-
perking. Sindsdien keek ik af en toe 
op de website van Adullam. Op een 
gegeven moment zag ik de oproep 
voor een regiomanager staan. En dat 
was wel een functie waarnaar ik op 
zoek was. 

Welke kwaliteiten gaat u inbrengen?
Ja, het is altijd lastig om over je eigen 
kwaliteiten te praten. Maar ik denk 
dat ik iemand ben die zaken goed 
kan organiseren en goed cijfermatig 
inzicht heb. En deze zaken komen 
goed van pas in het werk als regio-
manager. 

U bent nog niet zo lang in functie; 
wat zijn uw eerste indrukken?
Positief! De werkzaamheden zijn erg 
afwisselend. Er komt veel kijken bij de 
functie als regiomanager, dus voorlo-
pig heb ik voldoende uitdaging. 

Wat is u de achterliggende 
maanden opgevallen bij cliën-
ten en medewerkers tijdens uw 
bezoeken aan de locaties?
Allereerst de waardevolle per-
soonlijke contacten met de cli-
enten. Verder ook de liefdevolle 
zorg en het geduld waarmee de 
begeleiders hun werk doen. 

De identiteit neemt bij Adullam 
een belangrijke plaats in. Hoe 
gaat u dat invullen?
Als regiomanager heb je een 
voorbeeldfunctie voor de 
andere medewerkers. Het is 
belangrijk om dit uit te stralen 
en uit te dragen. De identiteit 
vormt ook een vast onderdeel 
van de sollicitatiegesprekken 
met nieuwe medewerkers. 

Wat wilt u de lezers meegeven?
Dat we vaak onderschatten 
hoe waardevol het is om 
identiteitsgebonden zorg te 
hebben en dat er veel voor 
nodig is om dat te kunnen 
blijven geven.

Interview

Per 1 januari jl. is de heer 

N.B. (Nico) van Stam 

begonnen als regioma-

nager binnen Adullam. 

Het nieuwe ‘gezicht’ van 

regio Zuidwest leren we 

graag beter kennen!

Kennismaking met de heer N.B. van Stam
Nieuwe regiomanager Zuidwest

Door A. Prins en Marijke Stigter

“Mooi om 

te zien dat 

door iedereen 

hard gewerkt 

wordt 

aan één 

gezamenlijk 

doel” A
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Bij de geboorte was het duidelijk dat Martijn het 
syndroom van Down had. Zijn vader zag het met-
een. “Het was een grote schrik”, zegt hij. Moeder Van 
Wendel zag het niet zo direct. Even daarna wel. “Je 
weet dat het kan komen, maar het is altijd bij een 
ander”, zegt ze. “Ik moest dit wel verwerken; achteraf 
vraag je jezelf af of je het wel ooit verwerkt.”
Baby Martijn was bij de geboorte blauw. Maar toen 
hij zijn eerste flesje voeding kreeg, kleurde hij snel 
bij. Alles bij elkaar maakte Martijn een goede start. 
Een bezoek aan de kinderarts mocht daarom ook 
nog wel twee dagen wachten. Maar ‘s nachts is er 
een afspraak gemaakt met de kinderarts, die we 
dezelfde morgen bezocht hebben. Uit het bloed-
onderzoek kwam vast te staan dat Martijn inder-
daad het syndroom van Down had. “Het is eigenlijk 
wel ingrijpend als je dat definitief te horen krijgt”, 
zegt vader. Verder onderzoek wees uit dat Martijn 
een gezonde baby was. Er was gelukkig geen sprake 
van bijvoorbeeld een hartafwijking. “Wel vroeg de 

kinderarts aan mij of ik een schuldgevoel 
had dat ik vader geworden was van zo’n 
kind. Volgens hem zagen sommigen dat als 
een straf van God. Daarop zei ik hem dat, 
als het over die God gaat, dit kind dan een 

‘kostbaar geschenk’ van die God is.” Ook aan moeder 
Van Wendel vroeg hij of ze zich schuldig voelde 
dat ze zo’n kind ter wereld had gebracht. Ze had 
helemaal niet nagedacht over een schuldgevoel. 
“Daarom vroegen we de kinderarts waarom hij die 
vraag stelde. Zijn antwoord was, dat dit kind niet 
zou kunnen verdragen dat wij uit elkaar zouden 
groeien. Dat zou kunnen als wij elkaar de schuld 
zouden geven dat we dit kind verwekt en ter wereld 
hebben gebracht. Anders zou hij direct voor ons 
hulp hebben geregeld. Uit volle overtuiging hebben 
we hem toen gezegd dat dit niet nodig was.”

Geen onderscheid
“Toen Martijn geboren was en ik ‘s avonds de dag 
afsloot, viel de Bijbel open bij Romeinen 3, wat we 
ook gelezen hebben. Toen we vers 9 lazen, ‘Wat 
dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet’, kwam 
de Heere over en werden we eenswillend gemaakt. 
Toen werd het voor ons duidelijk dat wij niet beter 
of uitnemender zijn dan hij, en dat er voor de Heere 
geen onderscheid is, wie of wat wij ook zijn. Voluit 

Tekst: A.M. Alblas

“Voluit 

aanvaard 

je dit kind 

dan als 

jouw kind”

Martijn van Wendel uit Grafhorst is 

drieënhalf jaar oud. Hij is geboren 

met het syndroom van Down. Voor 

zijn ouders, vier broers en drie 

zussen is hij een kostbaar geschenk. 

Martijn gaat drie dagen per week 

naar het kinderdagcentrum 

Horstheim in Staphorst. “Hij heeft 

het daar heel goed naar zijn zin”, 

zeggen zijn ouders.

In beeld
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aanvaard je dit kind dan als jouw kind. Als ik ooit 
gevoeld heb dat ik vader was in het gezin, is het 
die dag geweest. In de slaapkamer naast die van 
ons hoorde ik één van onze dochters huilen. Ik 
ben naar haar toe gegaan en vroeg haar of ze het 
moeilijk vond dat ze een gehandicapt broertje 
had gekregen. Weet je wat haar antwoord was? 
‘Ik vind het juist superleuk. Later ga ik de gehan-
dicaptenzorg in.’ Nu, drieënhalf later, gaat ze die 
opleiding doen. 
De zondag nadat Martijn geboren was, heeft  ds. 
Molendijk gesproken over Psalm 37:7-9, waar de 
Psalmist zegt: ‘Zwijg den HEERE en verbeid Hem; 
ontsteek u niet over dengene wiens weg voor-
spoedig is (…)’. En: ‘Laat af van toorn en verlaat de 
grimmigheid; ontsteek u niet (…). Want de boos-
doeners zullen uitgeroeid worden; maar die den 
HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk be-
zitten.’ De dominee heeft toen duidelijk verklaard 
hoe het bij ons lag. Dan mag je toch zien dat we 
met een wonderdoend God te doen hebben.”

Infectie
Met Martijn ging het goed. 
Hij dronk en groeide 
goed. Amper zes we-
ken oud kreeg hij 
al kinderfysiothe-
rapie. Hij groeide 
een beetje scheef. 
Dat lag echter niet 
aan zijn handicap. 
Na vier maanden 
traden er zorgen 
op rond Martijn. 
Hij bleek besmet 
met het R(espiratoir) 
S(yncytiaal)-virus, een 
virus dat verwant is aan 
het griepvirus. Dat RS-virus 
veroorzaakt een infec-
tie in de luchtwegen 
met benauwdheid als 
gevolg. Martijn was erg 
ziek. Twaalf dagen lag 
hij in het ziekenhuis 
aan de zuurstof. Ook 
kreeg hij sondevoe-

ding. Toen hij weer moest overschakelen naar gewone 
voeding, ging dat volgens moeder Van Wendel niet 
zonder slag of stoot. “Hij verslikte zich snel en had het 
dan weer benauwd. Gelukkig is het allemaal weer 
goed gekomen.” 

Horstheim
Toen Martijn goed en wel twee jaar oud was, opperde 
de kinderfysiotherapeut dat het voor hem goed zou 
zijn als hij naar de peuterspeelzaal ging. Moeder Van 
Wendel voelde daar niets voor. Totdat de heer  A.J. 
van Ommeren, regiomanager van Adullam, vroeg: “Is 
het kinderdagcentrum Horstheim in Staphorst niet 
iets voor Martijn?” “Eigenlijk wilde ik ook daar niets van 
weten. Ik vond het moeilijk zo’n kleintje al de deur uit 
te doen. Toch hebben we van de heer Van Ommeren 
informatie over Horstheim gekregen. Dan krijg je er 
meer zicht op. Gesprekken volgden en we hebben 
Martijn aangemeld. Vanaf januari 2011 ging hij twee 
dagen per week naar Horstheim, wat voor ons erg 
moeilijk was. Maar na een paar maanden was Martijn 
er goed op z’n plek en gaat hij met veel plezier naar 
Horstheim. En vanaf januari 2012 gaat hij drie dagen. 
Achteraf zijn we heel blij dat we het gedaan hebben”, 
zegt moeder. “Hij wordt daar heel fijn begeleid, krijgt 
er therapie en logopedie. We zien dat hij zich goed 
ontwikkelt, al gaat het met kleine stapjes.” Alles bij el-
kaar is Martijn een lieve, sociale en ondernemende 
jongen, en het zonnetje in huis.

“Moeilijk 

zo’n kleintje 

al de deur 

uit te doen”

Babyfoto van Martijn
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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. E-mail: 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!

Op deze foto zie je Jacobien en Corina 
Mourits. Zij hebben zelfgemaakte 
fotokaarten langs de deur verkocht! 
Een bedrag van maar liefst € 546,60 
kon in december jl. aan Adullam 
overgemaakt worden. Hartelijk dank!
De fotokaarten worden op de compu-

ter gemaakt, afgedrukt, opgeplakt en in zakjes 
gedaan. Als ze dan klaar zijn voor de verkoop, 
gaan de dames ermee langs de deur. Kaarten 
kunnen ook aan huis gekocht worden aan 
de M. Oosteromstraat 14 te Oud-Beijerland. 
Tevens is het mogelijk ze telefonisch te be-
stellen, tel. (0186) 62 02 05.

Voor de jeugd
Kinderen actief voor Adullam

1.  Deze boot brengt je naar de overkant 
2.  Een dier met veel stekels
3.  Een lichaamsdeel
4.  Een ander woord voor erwtensoep
5.  Hier vang je vissen mee
6.  Een soort suiker
7.  Je droogt je ermee af
8.  Een plaats in Overijssel
9.  Een land waar ze Engels spreken
10.  Mariska, Rick, Tineke zijn allemaal …
11.  Een rivier in Zuid-Nederland
12.  Schoeisel voor de regen of de sneeuw
13.  Een vogel die dol is op alles wat glimt
14.  Je loopt erop
15.  Pinda’s zijn een soort …
16. Je hebt het nodig om vuur mee aan te steken
17. Een dag in de week
18. Na het cijfer zeven volgt de
19. Je kunt er, tegen betaling, overnachten
20. Je kunt er van alles bekijken
21. Een kleur
22. Een meubelstuk om boeken in op te ruimen
23. Alles wat je overhoudt, noem je …
24. Aardappels en groenten moet je eerst …

Puzzel

Yanna Lankamp 
uit Rijssen (6 jaar)

Caroline van Vulpen 
uit Overberg (8 jaar)

Nadine Hardeman 
uit Lunteren (11 jaar)

Gefeliciteerd!

De prijswinnaars van 

de vorige keer zijn:
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Dag allemaal,

Na het speurwerk van de vorige keer, 

zal jullie deze puzzel vast wel lukken. 

Ik ben heel benieuwd wie deze keer 

de juiste oplossing kan vinden. Veel 

succes!

Stuur vóór D.V. 7 april a.s. je oplos-

sing naar:

Puzzelpost Adullam

Mineke van Dijk

Van den Broekestraat 31

7462 VP Rijssen



Vlakbij de Cromartybaai ligt het kleine 
plaatsje Resolis. Ds. Hector MacPhail is de 
nieuwe dominee. De kinderen van God 
zijn er niet zo blij mee. Als hij preekt, lijkt 
het net of hij zelf de Heere niet kent. Zijn 
preken zijn zo dor. De oude ouderling bidt 
elke dag: “Heere, wilt U mijn dominee be-
keren? Wilt U hem een nieuw hart geven?” 
De vrouw van de dominee bidt het ook.

Op een zondagmorgen kan de vrouw 
van de dominee niet meer naar de 

kerk. Ze verlangt naar het ware Brood des 
levens. “Man”, zegt ze, “vanmorgen wil ik 
naar ds. Porteous van Kilmuir Easter. Mijn 
ziel sterft onder uw preek.” Haar man kijkt 
haar verdrietig aan en zegt: “Dan breng 
ik je naar het veer.” Als zijn vrouw aan de 
overkant van de baai bij ds. Porteous in 
de kerk is, kijkt deze heel verbaasd. Uit de 
kerk vertelt ze waarom ze de baai overge-
stoken is. Ze zegt: “Ik kan het niet langer 
meer uithouden onder de preken van mijn 
man.” De dominee kijkt haar aan en zegt: 
“Ik denk dat je niet vaak meer naar Kilmuir 
Easter hoeft te komen. Als ik me niet vergis, 
zal de Heere je spoedig door de preken 
van je man van het beste koren geven.” 
Dominee Porteous krijgt gelijk. De Heere 
laat dominee Hector MacPhail zijn zonde 
zien. Wat heeft hij het benauwd. Hij kent de 
Heere Jezus niet en zijn schuld is zo groot. 
Hij smeekt: “Heere, wilt U mijn zonden 
vergeven? Als U mij een rein hart geeft, 
zal ik elk moment gebruiken om mensen 
te waarschuwen om te vluchten van de 
toekomende toorn.”

Na zeven jaar besluit 
MacPhail om te stop-

pen met preken. Als zijn 
zonden niet vergeven zijn, 
kan hij toch geen dominee 
zijn? Dominee MacPhail 
vraagt of dominee Fraser 
doordeweeks wil komen 
om het na de preek aan de 
gemeente te vertellen. De 
dominee wil stoppen met 
preken, maar de Heere wil 
het niet. 

Onder de preek van 
dominee Fraser ge-

beurt er een groot wonder. De Heere laat 
MacPhail zien dat het bloed van de Heere 
Jezus reinigt van alle zonde. Ook de zonde 
van dominee Hector MacPhail. Het is zo 
groot! De dominee kan het niet begrijpen. 
Plotseling staat hij op, steekt zijn armen in 
de lucht en roept: “Mijn vader, mijn vader, 
wagen Israëls en zijn ruiteren!” Dominee 
Fraser houdt even stil. Hij kijkt dominee 
Hector MacPhail aan en zegt: “Wilt u uw 
ambt nog neerleggen en stoppen met pre-
ken?” “O nee,” antwoordt de dominee, “ik wil 
mij aan de dienst van de Heere overgeven, 
naar ziel en lichaam, gemoed en geest.” 
Vele mijlen legt de dominee op zijn witte 
pony af om het Evangelie te verkondigen.

Op een keer staat hij bij Fort George om 
met de veerboot over te steken naar 

Resolis. Opeens hoort hij achter zich een 
vreselijke vloek. Een soldaat koopt schapen-
vlees, maar doet net alsof hij de prijs veel te 
veel vindt. De dominee ziet hem weglopen 
met het stuk vlees. Snel loopt hij hem 
achterna en begint een praatje. “Een mooie 
dag, soldaat, hoor je tot het Fort?” “Jaze-
ker, mijnheer”, zegt de soldaat. “Hoe heet 
je?”, vraagt de dominee. “Luke Heywood, 

mijnheer.” “Je hebt een mooi stuk schapen-
vlees gekocht.” De dominee kijkt naar het 
vlees onder zijn arm. “Zo is het, mijnheer, 
en het is nog goedkoop ook.” “Wat heb je 
ervoor gegeven, als ik het vragen mag?” 
De soldaat noemt de prijs. “Mijn vriend,” 
antwoordt MacPhail ernstig, “je hebt er veel 
meer voor gegeven!” Luke Heywood kijkt 
verwonderd naar de man met de zwarte 
jas. “Nee mijnheer, ik gaf er niet meer voor. 
Gaat u het zelf maar vragen bij de vleeshal-
len.” “Pardon vriend, je hebt je onsterfelijke 
ziel ervoor gegeven! Je bad of God je ziel 
mocht verdoemen, als je de prijs, die je net 
noemde, ervoor moest betalen. Wat moet 
er nu van je terecht komen?” De veerboot 
komt eraan. De dominee gaat met de 
pony aan boord. De soldaat blijft verslagen 
achter. Wie is die man met de zwarte jas en 
witte pony? Als hij hoort dat het de domi-
nee van Resolis is, reist hij hem achterna. 
Een paar dagen blijft hij in de pastorie. De 
Heere zegent het Woord. Verslagen ging hij 
naar de pastorie, maar met blijdschap mag 
hij de pastorie verlaten. De Heere heeft van 
een vloeker een bidder gemaakt. Vanaf die 
tijd wordt ook in Fort George het Woord 
van God gepreekt.

Verhaal door juffrouw Bep            Bron: ‘Gelijk de dauw van Hermon’, L.J. van Valen Verhaal

De dominee 
die God 
niet kende

Ruïne van het kerkje in Resolis
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Gemeenten
Amersfoort (OGGiN) € 139,50; Apeldoorn 
(OGGiN) € 575,55; Apeldoorn (HHK) 
€ 450,00; Barendrecht (CGK) € 100,00; 
Benthuizen (OGGiN) € 259,35; 
Bergambacht (OGGiN) € 1.602,77; Capelle 
a/d IJssel (OGGiN) € 420,00; Doornspijk 
(HHK) € 20,00; Doornspijk (HHK) € 1.874,73; 
Doornspijk (HHK) € 990,15; Driebergen 
(CGK) € 50,00; Elspeet (GG) € 250,00; 
Elspeet (HHK) € 500,00; Elspeet (OGGiN) 
€ 120,20; Emst-Epe (HHK) € 294,85; 
Garderen (HHK) € 150,00; Garderen 
(HHK) € 694,40; Garderen (HHK) € 500,00; 
Garderen (HHK) € 1.329,32; Garderen 
(HHK) € 966,41; Geldermalsen (OGGiN) 
€ 1.276,55; Genemuiden (HHK) € 628,00; 
Genemuiden (HHK) € 220,20; Hasselt, 
Rouveen en Zwolle (HHK) € 75,00; Hedel 
(Herv. PKN) € 200,00; Hendrik-Ido-Ambacht 
(VOGG) € 10.000,00; IJsselmuiden/
Grafhorst (HHK) € 812,47; Leerbroek 
(HHK) € 2.000,00; Lekkerkerk (NH (Ger.) 
Evang.) € 50,00; Lienden (OGGiN) € 147,40; 
Loenen a/d Vecht (OGGiN) € 400,00; Loon 
op Zand (HHK) € 38,00; Lunteren (HHK) 
€ 250,00; Scherpenisse (HHK) € 400,00; 
Maartensdijk (Vrije Herv. Gem.) € 500,00; 
Middelburg (GG) € 250,00; Middelburg 
(GGiN) € 250,00; Montfoort (HHK) € 560,00; 
Nieuw-Beijerland (GG) € 1.500,00; Nieuw-
Beijerland (OGGiN) € 532,55; Nieuwleusen 
(HHK) € 1.500,00; Oldebroek (HHK) € 50,00; 
Oldebroek (VOGG) € 350,10; Oldebroek 
(VOGG) € 100,00; Oldebroek (VOGG) 
€ 567,75; Oldebroek (VOGG) € 952,91; 
Oud-Beijerland (GG) € 1.000,00; Ouddorp 
(HHK) € 500,00; Ouderkerk a/d IJssel (HHK) 
€ 1.000,00; Poederoijen-Loevestein (HHK) 
€ 355,45; Poortvliet (HHK) € 100,00; Putten 
(HHK) € 500,00; Puttershoek (OGGiN) 
€ 1.020,00; Puttershoek (OGGiN) € 50,00; 
Rhenen (OGGiN) € 316,61; Achterberg 
(OGGiN) € 523,67; Rijssen (GGiN) € 500,00; 
Rijssen (OGGiN) € 10,00; Scherpenzeel 
(GGiN) € 125,00; Schoonrewoerd (HHK) 
€ 250,00; Staphorst (HHK) € 55,00; 
Terneuzen (VOGG) € 800,00; Urk (OGGiN) 
€ 4.642,45; Veenendaal (HHK) € 963,57; 

Waarder (HHK) € 240,00; Waddinxveen 
(OGGiN) € 525,30; Werkendam (OGGiN) 
€ 3.490,61; Woudenberg (HHK) € 25,00; 
Zeist (GG) € 50,00; Zoetermeer (OGGiN) 
€ 544,35; Zuilichem-Brakel (HHK) € 75,00.

Particulieren
5,00 JS te V.
5,50 WM te K.
7,50 JO te K.
10,00 TW te N; LJ te B; MS te A; TW te N; 
RT te P .
12,50 SE te W.
15,00 EE te S; JV te S; JK te W; HB te S; JN 
te A.
20,00 AK te N.
25,00 AG te B; JK te W; JP te O; HB te R; GK 
te W; JH te K; DB te W; PR te G; PR te G.
30,00 AR te IJ.
40,50 CK te N.
45,00 AW te IJ.
45,38 CB te N 3x.
50,00 LH te K; WG te B; WD te IJ; CW te P; 
BP te H; LH te K; WO te S; JV te S; NN; JT te 
W; JV te Y; JH te L; CS te G; NN; JH te S; KT 
te H; W te A; TV te D; AH te S; HB te N; JN te 
N; TL te H; CV te B; JH te H; CG te O; RD te 
G; vdW; GB te S.
60,00 BvB te R; HD te V.
70,00 CV te M; AT te S; TR te H.
75,00 GB te S.
80,00 CW te N.
100,00 RK te O; AB te B; AM te S; HV te K; 
TR te R; GF te R; RC te L; MB te G; MG te 
A; AO te G; AV; AD te R; GZ te W; HD te H; 
WR te G; GK te H; MV te N; AB te K; DB te 
IJ; JV te K; AV te N; GL te S; MB te A; HS te 
R; JS te B.
115,00 LL.
125,00 JO te R; TW te S; TW te S; CZ; TW te 
S; MB te O.
150,00 NN; HD te N; NN; NN; NN; CB te K; 
JM te N; DB te A.
175,00 NN.
200,00 DP; MP te M; GN te M; NN; WR te D; 
CK te B; JL te L; NN; GB te M.
250,00 vD te H; H te L; NN te N; NN; LB 
te R.
300,00 CP te N; AK te G; MR te G; L; PB te 

In het vierde kwartaal 2011 mochten we zonder nalatenschappen een bedrag 
van € 487.000,00 ontvangen. Als we dit vergelijken met hetzelfde kwartaal van 
het voorafgaande jaar, laat dit een beperkte daling zien van € 9.000,00. Daar-
naast werd in dit kwartaal een bedrag van € 276.000,00 uit nalatenschappen 
ontvangen.
De totale ontvangen bijdragen zonder nalatenschappen over het hele jaar 
2011 bedroegen € 1.105.000,00. Dit is € 82.000,00 of bijna 7% minder dan het 
jaar daarvoor. We hopen dat deze daling van tijdelijke aard is en dat we dit jaar 
weer een stijging mogen zien. Daarnaast werd dit jaar een groot bedrag van 
€ 552.000,00 uit nalatenschappen ontvangen. Dit is € 460.000,00 meer dan in 
2010. In totaal werd er dus in 2011 een bedrag van € 1.657.000,00 ontvangen 

Betrokken achterban

stand vorig 
kwartaal: 
11.774 

11.778

nieuwe 
stand:

+ 'THERMOMETER' ERBIJ 
PLAATSEN! NIEUWE 
STAND: 11.778 DONA-
TEURS. ZIE OOK VORIGE 
ADULLAM-BLADEN 
VOOR BEGINSTAND 
(11.200) EN LAATSTE 
STAND (11.774). GOED 
BLIJVEN LETTEN OP 
JUISTE VERHOUDINGEN 
ERIN!!!
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Nu de administratie van het Dona-
tiefonds is afgesloten voor het jaar 
2011, kunnen wij u de opbrengst 
weer vermelden. Wij mochten 
€ 213.647,90 ontvangen. Dit grote 
bedrag is mogelijk geworden door-
dat veel donateurs een extra gift - 
en vaak grote - overmaken. Hartelijk 
dank voor zowel de kleine 
als de grote giften!
Ook in het afgelopen jaar 
is het Adullam-blad weer 
door veel vrijwilligers 
bezorgd. Hartelijk dank aan 
allen die zich hiervoor heb-
ben ingezet! Dit heeft ook 
weer kosten bespaard en uiteinde-
lijk dus geld opgeleverd.
Ondanks de stagnatie op de hui-
zenmarkt, wordt er in de Adullam-
gelederen nog flink verhuisd, 
afgaand op de adreswijzigingen die 
wij - bijna dagelijks - krijgen. Fijn dat 
ze worden doorgegeven: zo blijft 
ons adressenbestand op peil. 
Wat betreft het aantal donateurs: 
we kregen deze keer vier aanmel-
dingen méér dan afzeggingen.

Rest ons nog uw speciale aandacht 
te vragen voor de acceptgiro, die 
bijgesloten is. Wij zien met belang-
stelling uw overboeking tegemoet.

W. Mudde

Donatiefonds

Helpt u mee het 
streefaantal 
van 12.000 te 
halen? Gebruik 
de bijgevoegde 
antwoordkaartjes!
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A; JV te R.
393,84 JM te W.
400,00 S te H; NN te N.
500,00 JA te IJ; CH te L; CF te K; FB te B; 
BH te Z; HV te R; JH te N; AW te B; AH te 
H; SK te L; NN; AB te B; vdH te G; JW te 
S; NN te S; HG te S; CS te E.
700,00 HB te R; CH te W.
1.000,00 FD te B; JS te D; JH te H; JH te 
A; NN; NN; NN; AZ.
1.500,00 BP te C.
2.000,00 AG te M; HI te B; SE te O; VI te O.

Legaten en nalatenschappen
WH te H € 274.523,84; DvdW te D 
€ 2.000,00.

Busjes
Bruinisse € 19,40; Dinteloord (GGiNbv) 
€ 811,53; Ede € 150,00; Hardinxveld-
Giessendam € 2.110,29; Hardinxveld-
Giessendam € 987,46; Hardinxveld-
Giessendam € 1.103,50; Ouddorp 
€ 35,00; Ouddorp € 35,00; Ouderkerk 
a/d IJssel € 349,63; Scheveningen 
(OGGiN) € 121,70; Staphorst (HHK) 
€ 50,00; Urk € 2.320,00; Veenendaal 
€ 28,30.

Lingerie
‘s-Gravenpolder € 1.500,00; 
Maartensdijk € 435,00; Waardenburg 
€ 2.000,00; Werkendam € 2.500,00; Wijk 
en Aalburg € 2.000,00.

Verkopingen comités
Alblasserdam € 1.117,37; Barneveld 
€ 10.000,00; Betuwe € 6.500,00; Ede, 
Open Dag Veldheim € 23.500,00; 
Geldermalsen € 11.437,00; 
Genemuiden € 12.900,00; Grafhorst 
€ 3.680,00; Hardinxveld-Giessendam  
€ 10.600,00; Kampen/IJsselmuiden/
Grafhorst € 3.055,00; Krimpen a/d IJssel 
€ 61.131,00; Maartensdijk 
€ 13.725,00; Oosterland € 3.850,00; 
Rijssen € 5.725,00; Sint Philipsland 
€ 8.063,07; Staphorst € 18.873,43; Uddel, 
Kroonheim € 12.639,35.

Diversen
Alide en Marinde Nagel, zelfgemaakte 
kaarten € 60,00; Andrea Morks en 
Willemien v.d. Dorpel, kaarten 
€ 400,00; Anke Brouwer & Janine 
Gerritse, kijkdoos € 9,22; Annemieke 
Morks, kaarten € 65,00; Barneveld, 
zelfgemaakte kaarten  € 350,00; 
Detmarschool Ede, kaarten € 1.500,50; 
dhr. J. de Boer, ontmoetingsdag 
€ 70,00; Doornspijk, diversen 
€ 96,30; Doornspijk, najaarsworkshop 
OGGiN Oldebroek € 150,00; Doornspijk, 
bolchrysanten € 450,00; Doornspijk, 
winkeltje € 450,00; Doornspijk, 
zangavond Oldebroek 
€ 1.600,00; Dordrecht, postzegelactie 
€ 191,00; Elspeet, rokpatronen en 
tweedehandse kleding € 1.200,00; Est, 
kaarten € 180,00; Est, zelfgemaakte 
kaarten € 120,00; Est, zelfgemaakte 
kaarten € 120,00; Est, zelfgemaakte 
kaarten € 120,00; Fam. Suijker, reünie 
€ 155,00; fam. Ligtenberg-Rosman, 
40-jarig huwelijk € 110,75; GB, boeken 
€ 500,00; Geldermalsen, cadeau-
artikelen € 400,00; Geldermalsen, 
rookworst en krentenbrood 
€ 1.020,00; Gouda, Adullam-winkel 
 € 15.000,00; Gouda, cartridges  
€ 243,58; Gouda, oudpapier  
€ 2.060,00; Gouda, psalmzangavond 
€ 1.080,00; Hardinxveld-Giessendam, 
bedrijven € 4.875,00; Hardinxveld-
Giessendam, bloemenverkoop 
€ 1.105,00; Hardinxveld-Giessendam, 
crea-activiteiten € 470,00; Hardinxveld-
Giessendam, diverse activiteiten 
€ 600,00; Hardinxveld-Giessendam, 
diversen thuisverkoop € 1.750,00; 
Hardinxveld-Giessendam, fietstocht 
€ 250,00; Hardinxveld-Giessendam, 
giften comité € 350,00; Hardinxveld-
Giessendam, oliebollen  € 3.355,00; 
Hardinxveld-Giessendam, oudpapier 
1e kw. € 1.730,52; Hardinxveld-
Giessendam, oudpapier 2e kw. 
€ 1.757,74; Hardinxveld-Giessendam, 
oudpapier 3e kw. € 1.641,21; 

Hardinxveld-Giessendam, snoep  
€ 1.500,00; Hardinxveld-Giessendam, 
winkelverkopen € 3.200,00; 
Hardinxveld-Giessendam, winkels 
stroopwafels € 3.115,00; Helpende 
Handen, Loenen a/d Vecht € 2.000,00; 
Hendrik-Ido-Ambacht, JAM-fietstocht 
€ 6.250,00; Henry de Jong, 
zelfgemaakte kaarten € 500,00; 
Hilversum, spreekbeurt ds. 
Pieters € 100,00; Hoeksche Waard, 
krentenbroodactie € 4.726,00; 
Hoeksche Waard, kaarten en snoep 
€ 1.000,00; J. Konijnenburg, speelgoed 
€ 140,00; Jacobien en Corina Mourits, 
kaarten € 546,60; Jeugdvereniging 
Leerbroek, rookworstenactie 
€ 1.150,00; Kampen/IJsselmuiden/
Grafhorst, bolusactie € 545,00; Katwijk, 
spreekbeurt ds. Heemskerk  € 217,50; 
Leerbroek, cartridges  
€ 100,00; Leerbroek, kaarten 
€ 2.502,65; Leerbroek, oliebollen 
€ 2.792,22; Lekkerkerk, boeken 
€ 175,00; Lekkerkerk, cadeau-
artikelen € 100,00; Maartensdijk, 
boerderijverkoping € 1.600,00; 
Maartensdijk, thuisverkoop € 500,00; 
Maartensdijk, worstenactie € 900,00; 
Middelburg, kaarten € 273,75; 
Middelburg, zelfgemaakte kaarten 
€ 175,00; Mijnsheerenland, Mylène-
party € 60,35; mw. Otte, kaarten 
€ 50,00; Nieuw-Beijerland, kaarten 
€ 215,00; Nieuwe-Tonge, kaarten 
€ 181,00; Numansdorp, Mylène-
party € 82,00; Oosterland, 
kaarten € 700,00; oudpapier 
€ 295,20; Ouderkerk a/d IJssel, 
oliebollenactie € 4.490,51; 
Papendrecht, diverse artikelen 
€ 1.000,00; Prins Willem-
Alexanderschool Staphorst, 
spreekbeurt € 21,70; Rhenen, 
rommelmarkt € 700,00; 
Rijssen, houtproject € 4.000,00; 
Schinkelshoekschool, kaarten 
€ 551,46; Séba- en 
Detmarschool, gift € 82,50; 

‘s-Gravenpolder, 
kaarten 
€ 1.000,00; 
Stadhouder 
Willem III-school, 
kaarten 
€ 1.471,75; 
Staphorst, 
kringloopwinkel 
€ 20.000,00; 
Staphorst, 
postbezorging 
€ 4.906,22; 
Stavenisse, deel 
collecte ANBO 
€ 100,81; 
Stavenisse, 
moonlight 
€ 389,15; 
Stavenisse, 
najaarsverkoop  € 718,00; Stavenisse, 
oliebollenactie € 1.671,00; Stavenisse, 
thuisverkooop € 198,15; Stavenisse, 
workshop € 77,00; Stavenisse/
Scherpenisse, kleding € 610,00; Tholen, 
bolchrysanten  € 75,00; Tholen, fam. 
Klippel € 28,50; vereniging Dorcas 
Veenendaal, rommelmarkt 
€ 850,00; vrouwenvereniging GGiNbv 
Veenendaal, verkoping € 5.000,00; 
vrouwenvereniging Tabitha, Leersum 
€ 2.750,00; Zegveld, goededoelen-dag 
€ 1.462,87; Zierikzee, babbelaars 
€ 250,00; Zierikzee, Zeeuwse 
gezinsbeurs € 400,00.

Financiën

drs. P.H.D. van Ree

en dit is € 378.000,00 meer dan in 2010. We zijn dankbaar voor 
dit grote bedrag, in het besef dat de Heere de harten heeft willen 
neigen tot milddadigheid. Hieruit blijkt de grote betrokkenheid 
van de achterban met onze gehandicapten. Van harte zeggen we 
eenieder dank voor zijn of haar bijdrage aan dit mooie resultaat.
Het valt op dat we de laatste jaren behoorlijke bedragen uit 
nalatenschappen ontvangen. Hieruit blijkt dat steeds meer per-
sonen bij testament een regeling treffen om na hun overlijden 
een bedrag van hun vermogen aan onze Stichting na te laten. 
Dit kan door onze Stichting aan te wijzen als erfgenaam of door 
een bepaald bedrag aan ons te legateren. Omdat onze Stichting 
een ANBI-vrijstelling heeft, zijn deze bedragen vrijgesteld van 
erfbelasting. 
Ook bedanken we van harte alle vrijwilligers voor het vele werk 

wat ze  in  2011 weer 
voor onze Stichting 
hebben gedaan. Als we al 
deze werkzaamheden in geld 
konden waarderen, zouden we op 
een aanzienlijk bedrag uitkomen. Ook 
hieruit blijkt de grote betrokkenheid met onze 
bewoners en bezoekers. Wat zou Adullam zijn zonder 
vrijwilligers? 
Ten slotte doen we een dringend beroep op u om 
ons ook dit jaar weer royaal te steunen. In verband 
met de door de overheid aangekondigde maatrege-
len en onze plannen voor uitbreiding, kunnen we uw 
steun niet missen.

668.000

€ 1.657.000!

Doelstelling 2011
€ 1.200.000
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Overzicht ontvangsten Donatiefonds

 4e kwartaal 2011:
 Aantal Bedrag
Donaties 1483 € 11.864,00
Giften  € 23.557,70

 Jaar 2011:
 Aantal Bedrag
Donaties 10.590 € 84.644,50
Giften  € 129.003,40

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  m
aa

rt
 2

01
2

37



Voor de rubrieken die vallen onder ‘Samen Wer-
ken’ zijn er weer veel activiteiten die uw aandacht 
vragen. We geven u een blik terug en mogen tevens 
melding maken van diverse activiteiten die D.V. de 
komende periode weer plaats zullen vinden.
Er worden weer verschillende fietstochten georga-
niseerd - al dan niet in dit nummer genoemd. Vooral 
met betrekking tot deze tochten hopen we voor 
de deelnemers op mooi, rustig zomerweer. Maar 
natuurlijk niet minder voor al de andere activiteiten: 
het geldt in het algemeen dat er bij goede weers-
omstandigheden een betere respons is dan bij 
regenachtig weer. We hopen dat het weer goede en 
gezellige dagen zullen zijn en dat alle inspanningen 
weer ruimschoots beloond mogen worden.

H. Compagner

  D.V. 21 april 2012
Verkoping; van 10.30 tot 14.00 uur; Gisbertus Voetiusschool, 
Bloemengaard 69, Doorn; gebak, worst, speelgoed, etc.; laat uw 
plantenbakken bij ons vullen en eet een patatje mee.

  D.V. 31 maart 2012
Comité Hendrik-Ido-Ambacht; jaarlijkse verkoopdag; van 10.00 
tot 15.00 uur; Willem de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan 20.

  D.V. 31 maart 2012
Comité Geldermalsen; verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; in de 
hal van Gebr. Van Doorn, Laageinde 15.

  D.V. 3 april 2012
Met medewerking van D&M fashion en Kleding voor Kinderen; 
kledingverkoop; van 10.00 tot 12.00 uur; zaal Ger. Gem., 
Schoolstraat 2, Scherpenisse.

  D.V. 3 april 2012
Met medewerking van D&M fashion en Kleding voor Kinderen; 
kledingverkoop; van 14.00 tot 20.00 uur; Scheldeoord, Weth. C.J. 
Moerlandstraat, Stavenisse.

U bent welkom

Verkoopdag Nieuwleusen

JAM-fietstocht

De dames van vrouwenvereni-
ging ‘Ruth’ van de Hersteld Her-
vormde Gemeente ‘Rehoboth’ 
te Nieuwleusen organise-
ren elk jaar in de maand 
mei een verkoopdag ten 
behoeve van de Mbuma-
zending in Zimbabwe en 
Adullam. Vele verschillende 
artikelen zullen te koop 
worden aangeboden. De 
verkoopdag wordt gehou-
den op D.V. zaterdag 5 mei 

a.s. van 9.30 tot13.00 uur in de 
Maarten Lutherschool, Mr. J.B. 
Kanlaan 32 te Punthorst.

Op D.V. zaterdag 30 juni a.s. organiseert het JAM-fietstochtco-
mité weer een sponsorfietstocht ten behoeve van de stichtin-
gen Adullam en Mbuma. Deze jaarlijkse fietstocht van ca. 75 km 
start vanuit Hendrik-Ido-Ambacht.  Lijkt het u leuk om dit jaar 
mee te fietsen? Noteer dan deze datum alvast in uw agenda! 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 23 66 72 32, een 
e-mail sturen naar jamfietstocht@filternet.nl of kijken op 
www.jamfietstocht.nl.

Samen werken

Verkoping Genemuiden

Op D.V. zaterdag 12 mei a.s. 
hoopt comité Genemuiden 
haar jaarlijkse verkoping te hou-
den. De locatie is het Hervormd 
Centrum te Genemuiden, waar 
u terechtkunt voor onder an-
dere cadeauartikelen, kaarten, 
boeken (nieuw en tweede-

hands), fruit, kaas, worst, koe-
ken, taarten, puddingbroodjes, 
slaatjes, warme en koude vis, 
bloemen, advocaat, etc.
De kinderen kunnen een 
stempelkaart kopen voor 
diverse activiteiten zoals een 
springkussen en een rondrit 

maken met een trek-
ker. Uiteraard is er ook 
volop gelegenheid tot 
ontmoeting onder het 
genot van een kopje 
koffie en zowel binnen 
als buiten is er gelegen-
heid om de lunch te 
nuttigen. De verkoop is 
van 9.30 tot 13.00 uur.
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  D.V. 12 mei 2012
Comité Urk; jaarlijkse verkoopdag; op de haven bij de IJsselmeer-
visafslag; voor ieder wat wils en een leuk dagje Urk in de meivakantie.

  D.V. 12 mei 2012
Nederhemert; verkoping; van 9.30 tot 13.30 uur; bij de Hersteld 
Herv. Kerk, ingang Kapelstraat.

  D.V. 12 mei 2012
Comité Kampen/IJsselmuiden/Grafhorst; jaarlijkse verkoping; 
van 9.30 tot 13.00 uur; Pieter Zandt Scholengemeenschap, 
Kamperstraatweg 1a, Kampen.

  D.V. 19 mei 2012
Comité Ermelo; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
parkeerplaats Rehobothkerk,
Dirk Staalweg 43.

  D.V. 2 juni 2012 
Comité Leerbroek; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 15.30 uur; 
parkeerterrein achter Dorpshuis De Schakel.
 
  D.V. 15 juni 2012
Comité Maartensdijk; boerderijverkoping; van 19.00 tot 21.00 
uur; bij de fam. Van Ettekoven, Dorpsweg 6.

Geplande activiteiten 
comité Doornspijk’t Klomperschuurtje

Geplande activiteiten 
comité Ouddorp

Comité Doornspijk heeft zoals gewoonlijk weer meerdere 
activiteiten gepland, zoals uit onderstaand overzicht mag 
blijken.
25 april 2012: Kerkdienst in de HHK te Doornspijk; 
voorganger: ds. H. Lassche uit Rijssen; aanvang: 19.30 
uur; collecte voor Adullam.
30 april 2012: Oranjepuzzelrit; prijs per auto: € 10,00; 
ongeveer 80 km; starten bij het Adullam-winkeltje, 
Oude Harderwijkerweg 35; starten tussen 13.00 en 14.00 
uur; met mini-verkoping met koffie, thee, fris en koek. 
Welkom!
2 juni 2012 (datum onder voorbehoud): Open Dag bij 
NOHE, Burg. Frieswijkweg; zie t.z.t. de advertenties in het RD.
31 juli 2012: Fiets- en marktdag; nadere informatie 
volgt t.z.t.; u kunt alvast de datum noteren!
29 en 31 december 2012: Oliebollen- en appel-/ananas-/
kersenbeignetsverkoop; meer informatie volgt t.z.t.

Sinds 4 november 2011 is ’t Klomperschuurtje een feit. Fa-
milie van Roekel aan de Griftweg 2 te De Klomp-Veenendaal 
heeft belangeloos een schuurtje afgestaan voor de verkoop 
van allerlei tweedehands artikelen en curiositeiten ten 
behoeve van Adullam. Het aanbod van ’t Klomperschuurtje is 
zeer divers: van boeken tot schilderijen en van huishoudelijke 
apparaten tot kleinmeubels. U vindt het er allemaal!
’t Klomperschuurtje is elke eerste zaterdag van de maand 
open, van 9.00 tot 15.00 uur. Eenieder is dan van harte wel-
kom! Uiteraard is de opbrengst 100% bestemd voor Adullam.
Dat veel mensen dit initiatief steunen, blijkt wel uit het feit 
dat ’t Klomperschuurtje onlangs € 5.000,00 naar Adullam 
heeft kunnen overmaken. Heeft u ook bruikbare goederen 
die u wilt afstaan? U kunt deze afleveren van maandag tot 
en met zaterdag bij familie Van Roekel, Griftweg 2, 6745 XD 
De Klomp-Veenendaal. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd! 
Mailen kan ook: klomperschuurtje@hotmail.com.

De geplande activiteiten door comité Ouddorp zijn als 
volgt:
Voorjaarsverkoping; zaterdag 28 april 2012 in de Eben-
Haëzer, Preekhillaan 3.
Fietstocht; dinsdag 7 augustus 2012; starten bij de Eben-
Haëzer, Preekhillaan 3; ook fietsen te huur; inlichtingen bij 
Hester Grinwis, tel. (0187) 68 32 44 of 06 22 64 86 07. 
Najaarsverkoping; zaterdag 15 september 2012; op 
parkeerplaats Dorpstienden.
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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

J. van Esseveld & Zn.
Serre- en Verandabouw

J. van Esseveld & Zn.

J. van Esseveld & Zn.
Ramen - Deuren - Kozijnen

J. van Esseveld & Zn.
Bouw- en Aannemersbedrijf

J. van Esseveld & Zn.
Prefab Dakkapellen

In één dag extra zolderruimte

Breng een bezoek aan onze showrooms

Elst (Ut.) Rijksstraatweg 233
Loosdrecht Oud Loosdrechtsedijk 69e

(0318) 47 21 14 // info@esseveld.nl 
    vanesseveld // www.esseveld.nl    vanesseveld 

  BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF 

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 

SERRE- EN VERANDABOUW

PREFAB DAKKAPELLEN

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

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

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

Boskamp 36, 3343 EB  Hendrik Ido Ambacht

Adviesbureau voor centrale verwarmings-, 

luchtbehandelings-, koel- en sanitaire installaties, 

EPC-berekeningen t.b.v. 

kantoor-, school- en kerkgebouwen, 

verzorgings- en verpleeghuizen,  

psychiatrische-  en penitentaire inrichtingen.

6



Opgave voor de pagina’s  
‘Samen werken’

Heeft u mededelingen, aankondigingen, 
andere berichtjes of verslagen? Stuur uw 
bijdrage, met foto, liefst digitaal, naar:

Samen werken

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

Inlevertijden:
maartnummer: vóór 1 februari
juninummer: vóór 1 mei
septembernummer: vóór 1 augustus
decembernummer: vóór 1 november

In december jl. was 
het weer een drukte 
van belang voor de 
oliebollenbakploeg. 
Al jaren worden 
duizenden oliebol-
len gebakken voor 
Adullam. Door 
bedrijven, tanksta-
tions, keukenzaken 
en anderen werden 
de bestellingen 
gedaan. Ook de 
reformatorische 
basisscholen in Rijssen 
deden hieraan mee. Op de laatste schooldag kregen leerlingen en 
onderwijskrachten een heerlijke oliebol. Het verhoogde de gezel-
lige sfeer nog eens extra.
Een aantal leerlingen van de Jacobus Fruytier Scholengemeen-
schap in Rijssen werkten ook mee aan dit oliebollenproject. Zij 
maakten er een maatschappelijke stage van: ze verzorgden onder 
andere de voorverkoop, de PR en de afdracht van de financiën. De 
bakploeg kon hierna aan het bakken en vervolgens alle oliebollen 
bezorgen. Op 30 december vond de vrije verkoop plaats vanuit de 
kraam onder prachtige weersomstandigheden. In totaal werden 
ruim 16.000 oliebollen gebakken. De winst die is afgedragen aan 
Adullam bedroeg € 7.487,50.

Oliebollen-actie Rijssen

Verkoop tweedehands 
kleding

We willen eenieder hartelijk dankzeggen voor de 
inbreng van kleding! Ook degenen die kleding koch-
ten. Mooie bedragen zijn via comités overhandigd.
Kleding inleveren kunt u weer op de verkopingen in 
Ede en Garderen, die D.V. in juni en juli plaats zullen 
hebben. Aan huis kunt u ook afleveren, bij mevrouw 
R. de Waerdt, Heuvelsesteeg 1a, Overberg, tel. (0343) 
48 18 14 en bij mevrouw M. van der Zwaan, Diepe-
weg 1, Elspeet, tel. (0577) 49 04 78.  U steunt hiermee 
Adullam en andere goede doelen. Bij voorbaat 
hartelijk dank!

Gesponsord

Comité Ouddorp is gesponsord en heeft 
nieuwe spandoeken gekregen voor 
bekendheid op verkopingen en beurzen. 
Daar zijn ze natuurlijk heel blij mee! Wie 
volgt voor andere comités?
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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



Wat kunt u verwachten?
• Verkoping met ongeveer 100 kramen: groente en fruit, kaas, noten, brood, taarten, 
 oliebollen, woonaccessoires, speelgoed, kleding, bloemen, fietsen, 

hobbyartikelen, stoffen en nog veel meer!
•  Volop eten en drinken te verkrijgen: koffie met gebak, patat, 

slaatjes, vis, etc.
•  De (kinder)activiteiten staan in het teken van ‘de natuur’. Een 

natuurexcursie, een diapresentatie over de natuur in een legertent ... 
Zowel oud als jong, kom langs!

•  Voor de kinderen: creatieve workshop, skelterbaan, grabbelton en 
kleedjesverkoop.

•  De welbekende Amerikaanse veiling
•  Volop gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid
•  Vergeet niet om een kijkje te nemen in DAC Waardheim!
Opgeven voor de kleedjesverkoop kan via de website www.opendagwaardheim.nl.
Meer informatie? Kijk op de website! Vragen? Mail naar info@opendagwaardheim.nl of 
bel naar Anneke van Erkel, tel. (010) 458 67 51 (vrijwilligers) of Suzanne den Breejen, 
tel. (0186) 62 55 74 (overige zaken).

We hopen u op D.V. 21 april a.s. te ontmoeten in Puttershoek!

Commissie Open Dag Waardheim

Op de eerste zaterdag van juni bent 
u weer van harte welkom op onze 
Open Dag. Kom kennismaken met de 
activiteiten van de Veldheim-bezoekers 

en bezoek de uitgebreide 
en gezellige verkoping! 
Voor jong en oud heeft 
deze ontmoetingsdag weer 

genoeg te bieden.
Dit jaar bestaat Veld-
heim 25 jaar. Voor de 
kinderen daarom dit 
jaar extra activiteiten. 
U kunt een ritje op een 
kameel maken, er is 
een kinderplein en een 
treintje voor een rondrit. U bent 
weer van harte welkom op deze 
Open Dag in Ede!

DAC Veldheim, Bovenbuurtweg 33, Ede, 
tel. (0318) 64 83 33/06 11 42 67 94

Comité Ede

Foto’s: CTvdM

15e Open Dag/verkoping Waardheim
Thema van de (kinder)activiteiten: ‘de natuur’

Open Dag/verkoping

Open Dag/verkoping Veldheim

Datum: D.V. zaterdag 21 april 2012
Tijd: 10.00 tot 16.00 uurLocatie: Groeneweg 10, Puttershoek

D.V. zaterdag 2 juni 2012

van 10.00 tot 15.30 uur
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Voorstraat 30 -  EchtEld  (0344) 641440 

PartYrEstaUraNt - ZalENcENtrUM

V o o r  a l l E s
W a t  U  t E  V I E r E N  h E E F t !

WElKoM IN EchtEld!

w w w . d u i k e n b u r g . n l

rEcEPtIE  -   bUFFEt  -   dINEr  -   barbEcUE  -   VErgadErEN

BHV 
BASIS 
2 dagen

BHV 
HERHALING 
1 dag

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en excl. 19% BTWMeer cursusaanbod en webshop: 
www.vanwincoopvo.nl
Eerst informatie? Bel of mail:
(0342) 41 73 71 - info@vanwincoopvo.nl

Meld u nu aan!(0342)41 73 71  

ma

16+23 

april 

di

8+15 
mei 

ma

26 
maart

wo

11 
april

do

26 
april

€ 125,00

€ 250,00

*  in maart en april
    actieprijs €235,00

di

1 
mei

di

22 
mei

Cursusaanbod open inschrijving*
   * Kunt u niet alle medewerkers tegelijk missen? 

Hebben maar 1 of enkele personen een opleiding nodig? 
Kom dan naar onze open inschrijving in Barneveld e/o.

Besparen op bovenstaande tarieven?
Kies dan voor een opleiding bij ú op locatie en u bent altijd 

voordeliger uit. Dat kan al met een groep vanaf 6 personen. 
U kunt zelf een dag en datum kiezen die u past. Wij komen 

naar u toe overal in Nederland. Vraag  geheel vrijblijvend een 
offerte aan of neem contact op voor meer info. 

VCA 
1 dag

di

24 
april

do

24 
mei

do

28 
juni

VCA VOL: 

€ 200,00

VCA Basis: 

€ 185,00

Al onze opleidingen kunnen ook meedoen voor CCV uren (code 95)
BHV, EHBO, VCA, AED en REANIMATIEOPLEIDINGEN

ACTIE 

BHV basis

tijdelijk in prijs 

verlaagd zie 

website

KINDER 
EHBO 
1 dag

do

19 
april

Bewijs van deelname 
voor ouders: 

€ 75,00

Diploma Oranje Kruis 
voor (gast)ouders: 

€ 125,00

Gratis parkeren (voor de deur), verse koffi  e, 
ruime keuze en enthousiaste medewerkers 

staan garant voor een prettig bezoek.

RUIME COLLECTIE DAMES-,
HEREN- EN POSITIEMODE

RUIME COLLECTIE DAMES-,RUIME COLLECTIE DAMES-,
HEREN- EN POSITIEMODE

Bruinehorst 23, 6744 PA Ederveen
tel. (0318) 57 81 10, www.warringkleding.nl

staan garant voor een prettig bezoek.
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Vrijwilligers in het zonnetje

Op 24, 25 en 26 november jl. werd in de 
Zeeland-hallen te Goes de eerste Zeeuwse 
Gezinsbeurs gehouden. Familie Koster 
uit Zierikzee, die al zestien jaar actief is 
voor Adullam, was hierbij aanwezig. Ze 
verkopen diverse soorten kaarten en 
hobbyartikelen om kaarten te maken. 
Toen ze het aanbod kregen om ook 
deel te nemen aan de beurs, grepen 
ze dat met beide handen aan. Het is te 
proberen, dachten ze. En elke euro is 
toch welkom! Het waren heel gezellige 
dagen en de beurs werd druk bezocht. 
Het resultaat mag er zijn, want aan het 
eind konden ze het mooie bedrag van 
€ 400,00 overmaken!

Comité Staphorst heeft 
eind 2011 voor de vierde 
keer de actie ‘bezorgen 
kerstkaarten’ gehouden. Er 
was weer sprake van een 
groot aantal kaarten, dat 
tegelijk met de bijdrage 
van € 0,25 per kaart bij de 
comitéleden in de brie-
venbus was gedeponeerd.
De comitéleden had-
den voor het sorteren 48 
vrijwilligers benaderd, 
die van 18.00 tot 23.00 
uur in DAC Horstheim, in 
een goede sfeer, het vele 
sorteerwerk uitvoerden. Onder de aanwezigen waren ook 
veel jeugdige personen die een handje hielpen. Voorafgaand 
aan het sorteren werden alle enveloppen of kaarten eerst van 
het Adullam-stempel voorzien. Daarna werden de kaarten op 
postcode gesorteerd en later op adres uitgezocht.
Ook nu kwam het weer voor, dat er kaarten bij zaten die 
bestemd waren voor geadresseerden ver buiten de gemeente 
Staphorst. Dit ondanks dat in de aankondiging van deze actie 

duidelijk was aangegeven dat bezorging alleen plaatsvindt in 
de gemeente Staphorst. Tussendoor werden de vrijwilligers 
voorzien van koffie met cake en een glaasje fris met een hapje. 
Het comité ziet terug op een geslaagde actie, die bij leven en 
welzijn eind 2012 zeer zeker voor herhaling vatbaar is! Op het 
eind van de avond bedroeg de netto-opbrengst € 4.906,22. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, wordt heel hartelijk 
dankgezegd!

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

E-mail: info@adullamzorg.nl

Zeeuwse Gezinsbeurs

Bezorgservice comité Staphorst



We zijn getrouwd!

Op 18 novem-
ber jl. trouwde 
Aline de Vreede 
(Molenheim) 
met Willem 
Kruithof.

Op 17 november 
jl. traden Gerrieke 
Vaandering 
(Muiderheim) en 
Wichert Riezebos 
in het huwelijk.

12 januari jl. trouwden 
Annemiek van den Berg 
(Horstheim) en Richard Wouters.

Annelies Roodhorst (Waardheim) 
trouwde op 9 februari jl. met Koos 
Steehouwer. 

Marian van Harten 
(Centraal bureau) en 

Leendert Janssen gaven 
elkaar op 16 december 

jl. het ja-woord.

De huwelijksdag 
van Willemijn 
van Dijk 
(Lindenheim/
De Lindenhof ) 
en Jan-Pieter 
Bakker was 
12 januari jl. Op 13 januari jl. werden Annie den 

Hartog (Maanderheim) en Johan 
van Vulpen een paar.

Veel vrijwilligers hebben de achterliggende jaren een weekje 
in de zomer meegedraaid. Lijkt het jou ook wel wat om je 
werk af te wisselen met een week assistentie in het logeer-
huis? Of om je studie aan te vullen met praktisch zomerwerk 
en daarmee logés of bezoekers een waardevolle week in de 
zomervakantie te helpen bieden? Ben je ouder dan 17 jaar 
en bereid om de handen uit de mouwen te steken? Dan ben 
je hartelijk welkom om ons te komen helpen in logeerhuis 
De Mantelienge in Ouddorp of op Druivenstein (dependance 
van dagactiviteitencentrum Horstheim) in Staphorst. Je vrij-

willigershulp bestaat uit 
assistentie bij de verzor-
ging en/of begeleiding 
van bezoekers/logés. 
Bijvoorbeeld bij ontspannende activiteiten of het helpen 
met eten en aankleden en andere eenvoudige verzorging en 
huishoudelijke bezigheden.
Voor aanmelding en meer informatie kun je terecht bij 
Eduard Nap, tel. (0187) 68 37 03 (De Mantelienge) of Diane 
van Veldhuizen, tel. (0522) 46 26 64 (Druivenstein).

Even buurten

Wie helpt ons in de zomervakantie?
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Wie is er in een arbeidzaam leven niet eens aan 
vakantie toe? Even uit het vaste ritme van vroeg 
opstaan, op tijd naar het werk en dan de hele 
dag weer je taak vervullen. Wat kan het dan fijn 
zijn om eens in een andere omgeving - uit dat 
vaste ritme te zijn! Met hoeveel plezier het werk 
ook gedaan kan worden.
Zo is het ook met de bezoekers van onze dag-
activiteitencentra. Met plezier komen ze elke dag 
weer naar hun werk en met evenveel vreugd 
doen ze hun taken. Maar ook voor hen geldt dat 
ze er weleens even tussenuit willen. Ze horen 
ook steeds de verhalen van mensen om zich 
heen over vakantiebestemmingen en vakantie-
ervaringen. Maar voor hen is het niet altijd zo 
eenvoudig om een geschikte plek te vinden. Ze 
kunnen niet zomaar even ergens boeken. Voor 
hen is altijd begeleiding nodig. En ook kan een 
vreemde omgeving met onbekende mensen 
voor hen heel wat spanning veroorzaken. Er zijn 
al wel georganiseerde weken - waar ook wel 
gebruik van wordt gemaakt - maar soms is het 
wat moeilijk om daar tussen te komen.

Initiatief
Nu is vanuit de Centrale Cliëntenraad van 
Adullam het initiatief genomen om een va-

kantieweek te organiseren in de  vertrouwde  
omgeving van Ouddorp in het bekende 
logeerhuis De Mantelienge. De vakantieweek is 
in eerste instantie bedoeld voor thuiswonende 
bezoekers van de dagactiviteitencentra van 
Adullam.

Deelnemers en datum
Gezien de omvang van De Mantelienge is er 
plaats voor maximaal 4 deelnemers. De va-
kantieweek staat gepland in week 26, van D.V. 
zaterdag 23 juni tot zaterdag 30 juni a.s.

Vrijwilligers
Per deelnemer is 1 vrijwilliger nodig, die uit de 
(sociale) omgeving van de deelnemer komt. 

Deze vrijwilligers kunnen overdag meegaan en 
leuke uitjes met de vakantiegangers maken. 
Het is dus wel de bedoeling om er echt een 
vakantieweek van te maken. Deze zal dan 
ook betaald moeten worden met hun eigen 
vakantiegeld. Dit in tegenstelling tot de door 
Adullam georganiseerde logeerweken die 
vanuit het PGB betaald worden.
We hopen door deze beschikbaarheid van De 
Mantelienge een fijne week met onze bezoe-
kers te hebben!

Kosten
Bij voldoende deelname en participatie van 
vrijwilligers zullen de kosten circa € 150,- per 
vakantieganger bedragen.
Voorbehoud: de vakantieweek zal alleen bij 
voldoende deelname van bezoekers en vrijwil-
ligers georganiseerd kunnen worden.
Verder geldt dat dit jaar niet meer dan één 
week wordt georganiseerd.

Aanmelden
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
mevrouw Visscher, lid van de CCR, tel. 
(0522) 46 33 55, e-mail: famvisscher@kliksafe.nl.

Op 1 september jl. vierden Alie, Karin, Wim en Pieterelle 
dat zij al 12,5 jaar op Veldheim komen! Deze trouwe be-
zoekers hebben elk hun steentje bij mogen dragen 
in verschillende groepen. Zowel mooie als moeilijke 
ervaringen zijn de achterliggende jaren met elkaar 
gedeeld, wat een goede onderlinge band geeft. We 
mochten de jubilarissen de hand geven tijdens het 
jaarlijkse bezoekersuitje. Dat was dit keer 

in Apenheul. Onder het genot 
van koffie met wat lekkers, 
waren familie, bezoekers en 
begeleiders getuige van een 
kleine blijk van waardering in 
de vorm van een toespraak, 
een oorkonde en cadeautjes.
Vanaf deze plaats willen we 
Alie, Karin, Wim en Pieterelle 

nogmaals van harte feliciteren!

Alie

Karin

WimPieterelle

Onder redactie van Mien van Ginkel

Jubileum
Spannend …

Eind oktober 2011 waren er een paar 
spannende dagen voor een aantal 

mensen van DAC Veldheim … Iedere 
dag gingen drie bezoekers met de 
trein mee, naar … de Wegwijsbeurs! 
Zij mochten in de Adullam-stand staan 
om van alles te verkopen. Het was een 
leuke ervaring, zowel voor de bezoe-
kers als voor de begeleiders!

Nieuwe mogelijkheid: vakantieweek naar Ouddorp!
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Soms moet 
           je durven.

Soms moet je gewoon durven. Niet kiezen voor veilig zoet en vriendelijk zacht. Gooi d’r eens een gepeperde 

campagne tegenaan, vers van het mes, lekker prikkelend, waar iedereen zijn mond vol van heeft. O�  ine of 

online. G
2
O bedenkt en realiseert ze, van mediaplan en ontwerp tot realisatie en campagnebeheer. 

Waar het om gaat, is dat u met uw organisatie een stap verder komt. 

Durf eens te bellen naar Gijs Huisman, 0488-484004Durf eens te bellen naar 


