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Johannes 19:17a
Gewilligheid

Och, we mogen opmerken dat de Adullam-bewoners hun 
kruis veelal in onderworpenheid dragen. Het is voor ons 

ook zo nodig dat wij het kruis vanwege onze zonde leren aan-
vaarden. Dan is de dwarsbalk die het kruis uitmaakt niet langer 
een kruis. God handhaaft Zijn recht! Wij menen in onze blind-
heid dat Gods rechtvaardigheid als het ware een dwarsbalk is, 
maar verre is het vandaar, want Gods recht is een volmaakte 
eigenschap in God. Als wij Gods rechtvaardigheid als zijnde 
volmaakt mogen liefkrijgen, dan krijgen wij ook Gods heilige 
wet, ja, God Zelf lief. Dan worden wij gewillig gemaakt in alle 
wegen die God met ons gaat. De Heere is immers recht in al 
Zijn weg en werk. Die gewilligheid moet noodzakelijkerwijs 
voortvloeien
uit de gewilligheid van Christus, Die Borg 
wilde worden voor degenen die de dwars-
balk van de doorkruising van hun wil niet 
konden aanvaarden. Doch God maakte 
hen gewillig om Christus’ wil. Hij was van 
eeuwigheid reeds gewillig om alle zonden 
van Zijn Kerk te boeten en weg te dragen 
in de zee van Gods eeuwige vergetelheid.

Betalende liefde
O, zie het Lam Gods, hangend aan het 
kruis! Hij deed Zijn mond niet open 
toen Hij Zich liet nemen door de hei-
dense stadhouder Pilatus, die bevel gaf om Hem te geselen. 
Hij deed Zijn mond niet open toen het Abrahamsgeslacht 
tot Pilatus riep: “Neem weg, neem weg, kruis Hem.” Hij deed 
Zijn mond niet open toen zij Hem kinnebakslagen gaven en 
toen hun uitspuwsel langs Zijn aangezicht afdroop. Hij deed 
Zijn mond niet open toen een stekende doornenkroon in Zijn 
hoofd werd geslagen. Hij droeg Zijn kruis gewillig! Hij liet Zich 
gewillig nagelen aan de dwarsbalk van het kruis, doch let wel: 
het doornagelen doorkruiste de weg van Christus niet! O nee, 
Christus deed Zijn mond niet open toen Hij met de ergste 
en snoodste misdadigers werd gerekend en toen men Hem 
kruisigde. O, peilloze liefde van Christus, Die ’s Vaders welbeha-
gen volvoerde tot betaling van de zonden dergenen die veelal 
murmureren als God de Heere hen de dwarsbalk van hun 
zonden een weinig doet ervaren. Christus was zonder zonde 
en als Borg wilde Hij alles lijden voor opstandige rebellen, die 
na Adams zondeval voortdurend pijlen van allerlei aard naar 
God schieten vanuit de boze gruwelfontein van hun verdorven 
bestaan. O, wie heeft het smartelijk mogen ontdekken?

Christus riep vanaf het kruis: 
“Het is volbracht.” Daarom nodigt 
Hij nu met open armen berouwhebbende, arme zondaren, 
die hun vloek- en helwaardigheid leren overnemen, opdat zij 
tot Zijn betalende liefde zouden komen. Ja, opdat zij in Zijn 
onmetelijke liefde en borgarbeid zouden geloven en wenende 
al hun zonden aan de voet van het kruis zouden neerleggen. 
Christus stierf onder Gods rechtvaardigheid en de Kerk sterft 
met Hem. Doch Christus stond weer op uit de dood en de 
Kerk staat ook op uit hun doodstaat en zondegraf door een 
waar zaligmakend geloof in Hem. Hij heeft Zich doodgeliefd 
om alle zonden te dragen van degenen die het Godonterende 
ervan smartelijk leerden inleven.

Dwarsbalk
Er komt een Goede Vrijdagbeleving voor 
de Kerk zoals de moordenaar aan het kruis 
die ook mocht leren kennen. Zulk een dag 
komt ook voor u, als de zondelast u te zwaar 
gaat worden. Opdat u uw zonden door het 
geloof bij het kruis van Christus zou mogen 
achterlaten. O, alles is betaald!
David nam de schuld van alle Adullamieten 
voor zijn rekening. Welnu, Christus doet dat 
voor allen die de schuld der wet niet langer 
kunnen dragen en Hij nodigt tot Zich alle 
man die een schuldeiser heeft.

Christus heeft alles tot de laatste penning toe betaald voor 
allen die failliet gingen aan hun wetsverbeteringen; voor 
degenen die met Christus het hoofd leerden buigen onder het 
vlammende zwaard van Gods rechtvaardigheid. Vermoeide 
en belaste zondaren, kom dan tot Hem, Die alle zonden van 
failliete zondaren wilde betalen! Dat uw bijeenverzamelde ge-
rechtigheden waardeloos en tot een sta-in-de-weg mochten 
worden, opdat u tot Christus mocht komen.  Zo krijgt God 
de Vader van u alle eer. Ook God de Zoon zal van u alle eer 
ontvangen en dan bent u ervoor bevreesd dat God de Heilige 
Geest enigszins minder eer zou ontvangen voor het onuitspre-
kelijk grote werk dat Hij aan u wilde doen. Laten wij trachten 
om niet te murmureren over de dwarsbalk van tegenheden. 
Christus deed het niet en de Kerk mocht ook maar verwaar-
digd worden om de dwarsbalk van hun kruis rechtvaardig te 
achten. Christus nam het kruis gewillig op Zich, wat zoveel 
meer dan tienduizendmaal zwaarder was dan ons kruis. Mocht 
het ook voor u zijn? O, word dan het beeld Christi aanvankelijk 
gelijkvormig. “En Hij, dragende Zijn kruis (…).” Gewillig!

ds. G. Gerritsen
Salford, Canada

Overdenking

“En Hij, 

dragende  Zijn 

kruis (…)”

Johannes 19:17a 
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Het is al aardig druk in de hal van 
Horstheim. De deelnemers stro-
men binnen en begroeten elkaar 
vriendelijk: “Goeiemorgen”. Ze 
vertellen elkaar hun belevenissen 
van de afgelopen dagen. Julia -vijf 
jaar- deelt de Bijbels uit. “Alstublieft, 
u ook eentje.” Eelco Molhoek kruipt 
achter zijn orgel en regiomanager 
A.J. van Ommeren die de weekope-
ning verzorgt, ordent zijn papieren. 

“Erg mooi om te doen. Heel waar-
devol. Zo behoud ik het contact 
met onze deelnemers.” 

Grote aandacht tijdens 
Bijbellezing
Als ook de bussen uit Urk en 
Kampen zijn gearriveerd en alle 
deelnemers een plekje hebben 
gevonden, begint de opening. “We 
hebben vanmorgen maar liefst 
drie jarigen. Ze hebben alle drie 
een psalm opgegeven”, vertelt Van 
Ommeren. Op verzoek van Henk 
en Karel worden psalm 119:3 en 
psalm 25:8 gezongen. Door veel 
deelnemers uit het hoofd en uit 
volle borst gezongen. Eerbiedig, 
vaak met gevouwen handen, waar-
bij een enkeling in zijn enthousias-
me wat vlugger gaat dan organist 
Eelco lief is. Marieke zit te glimmen 
van blijdschap als ‘haar’ psalm 
30:8 aan de beurt is: “Gij hebt mijn 

weeklacht en geschrei, veranderd 
in een blijde rij.” “Wat is een blijde 
rij?”, vraagt Van Ommeren. Het ant-
woord volgt prompt. Zoals de deel-
nemers ook goed meedoen tijdens 
de Bijbelvertelling uit Matthéüs 4, 
over de verzoeking van Jezus in de 
woestijn. Een enkeling gaapt nog 
even stiekem achter z’n hand -het 
was erg vroeg deze morgen- maar 
wat vooral opvalt tijdens de Bijbel-
lezing en vertelling, is de grote 
aandacht. “Wat gaat er gebeuren in 
de woestijn?”, vraagt Van Ommeren. 

“De Heere Jezus wordt verzocht.” “En 
als het de duivel gelukt was?” “Dan 
kon er niemand zalig worden”, 
antwoordt Anita de Vroed.

Even later gaat het over verzoe-
kingen. Deelnemers passen dat 
toe op het dagelijks leven. “Je 
moet jezelf niet onnodig in gevaar 
begeven”, vindt Marinus van den 
Born. “Eigenlijk mag een sport als 
bungeejumpen dus absoluut niet.” 

Grote aandacht tijdens d e weekopening op DAC Horstheim
Elke week wordt op DAC 

Horstheim te Staphorst 

een gezamenlijke opening 

en sluiting gehouden. De 

overige dagen vinden de 

openingen en sluitingen 

plaats in de afzonderlijke 

groepen. Voor deelnemers 

en begeleiders zijn dit 

kostbare momenten. Op 

verzoek van deelnemer 

Bastiaan Vermeij 

een verslag van zo’n 

weekopening. 

Tekst en foto’s: A.IJ. Bijl

Als alle deelnemers een plekje hebben gevonden, begint de opening.

“Bij Adullam 

krijgen 

we de tijd 

voor Bijbels 

onderwijs”

Organist Eelco
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Grote aandacht tijdens d e weekopening op DAC Horstheim
De deelnemers worden fel als het over de macht van de duivel gaat. 

“Hij wil de baas van de wereld zijn. Dat probeert-ie, maar hij wint het 
nooit”, zegt een meisje hartgrondig. “Maar”, waarschuwt Van Om-
meren, “de duivel probeert ons wel te verzoeken. Zullen jullie daarop 
letten? En als jullie verzocht worden, zeg dan maar net als de Heere 
Jezus: “Er staat geschreven”, dat betekent: er staat in de Bijbel.” Marinus 
weet een andere oplossing: “Luther gooide eens een inktpot naar ‘m. 
De inkt zit nu nog tegen de muur.” Een meisje: “Of we gaan psalmen 
zingen. Dat werkt nog het beste, denk ik.” Van Ommeren is het met 
haar eens: “Nog beter dan een inktpot.”

Onthouden en navertellen
Het einde van de opening is in zicht. Sommige deelnemers begin-
nen te draaien. Eén van de begeleiders gaat tussen twee jongens in 
zitten. Psalm 146:8 klinkt: “’t Is de Heer’ van alle heren.” Als Eelco zijn 
orgelspel beëindigt, wenst Van Ommeren iedereen een heel goede 
en fijne week. Tijdens de koffie met cake wordt er nagepraat. “Weet 
je waar ik aan moet denken”, zegt Marinus, “aan dat lied van Luther: 
‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid’. De Heere Jezus wint altijd. 
De Bijbel is ons sterkste wapen.” 

Bastiaan Vermeij laat zijn tekening zien. “Die maak ik elke week. Ik zet 
de psalmen die we zingen en de tekst erbij. Meneer Van Ommeren 
schrijft naast de tekeningen waar het verhaal over ging. Zo kan ik 
het beter onthouden en het later thuis navertellen. Ik bewaar alle 
tekeningen, heb al een hele map vol.” Deelnemer Meindert de Boer 
schuift gezellig aan. Hij is het met Marinus en Bastiaan eens: “De ope-
ningen en sluitingen zouden we niet graag willen missen.” In koor: 

“De week samen beginnen, met elkaar zingen en bidden -ook voor 
thuis- luisteren naar een verhaal uit de Bijbel: dat is mooi. Dat doen ze 
in bedrijven niet. Nee, het is niet te moeilijk. Vandaag ook niet. Vond u 
het moeilijk dan? Wij weten gelukkig heel veel uit de Bijbel.”
 

Dieren in de Bijbel
De andere dagen van de week worden 
de openingen in de eigen groep 
gehouden. In de Houtsnip gebeurt dat 
door Dick den Besten. “We proberen 
het kerkelijk jaar te volgen”, vertelt de 
begeleider. “We zitten nu in de periode 
tussen Kerst en Pasen en hebben het 
veel over Jezus’ rondgang op aarde.” 
Volgens Den Besten hebben mensen 
met een beperking ook in zaken als 
Bijbels onderwijs meer tijd nodig dan 
anderen. “Bij Adullam krijgen we die 
tijd gelukkig. De deelnemers staan 
open voor de verhalen. Er is aandacht 

en betrokkenheid. Je merkt bij het terugvragen wel dat er soms 
wat wordt gemist. Kennisvragen zijn geen probleem; inzicht in de 
diepere bedoeling van een verhaal is lastiger. Daarom is herhaling 
belangrijk.” Den Besten heeft onlangs een serie openingen over 
dieren gehouden. “Deze spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Via 
de dieren in de Bijbel kom je zonder meer bij de meest wezenlijke 
zaken van geloof en bekering. Door de walvis zijn we bij de Schep-
ping, bij Job, bij de Psalmen en zelfs bij Matthéüs terechtgekomen, 
waar Christus wijst op zijn dood en teruggrijpt op Jona, welke in de 
walvis was. Bovendien zijn de verhalen heel herkenbaar en worden 
de deelnemers er door aangesproken.”  

Verderop is Van Ommeren druk in gesprek met een paar deelnemers. 
Even later geeft hij aan: “Je krijgt soms zulke mooie reacties. De deel-
nemers zijn heel oprecht. Ze komen met hun vragen of vertellen over 
hun eigen leven. Het is best moeilijk om de openingen te verzorgen, 
ook door het verschil in niveau. Het is soms een worsteling hoe je 
een verhaal zo eenvoudig mogelijk kunt vertellen zonder de kern 
kwijt te raken. Achteraf merk je dat de verhalen toch hun werk doen.” 

Dan vindt Bastiaan het welletjes. De weekopening is hem dierbaar, 
maar er is werk aan de winkel: “Kom op, de tijd gaat door. We moeten 
weer aan de slag.”

“Heel waardevol”, 
aldus Van Ommeren.

Bastiaan maakt 
elke week 
een tekening 
van de 
Bijbelvertelling

Hoe is dat met ons? Hoe is het met die belangrijke vraag, elke 
dag, voor ons allen: hebben wij al verzoening en vergeving van 
onze zonden in de Heere Jezus Christus?

Een tafel in een joods gezin waarbij het 
jongste kind vraagt: “Waarom is deze 
avond belangrijk en anders dan alle 
andere avonden?” Waarop de vader 
vertelt van het Pascha.

Van de moeder die koeken bakte en 
bittere saus maakte. 

Van de vader die het lam slachtte en 
het bloed aan de deur streek.

Zodat de dodende engel voorbij zou 
gaan, vanwege het bloed. Wat belang-
rijk dan om te weten of dat bloed ook 
echt aan de deur was, want anders 
werd het sterven. 
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A. Prins

Adullam-
ActueelJaarplan 2013

Aan het eind van ieder jaar stelt 
Adullam een Jaarplan op. Hierin zijn 
doelen en plannen voor het nieuwe jaar 
opgenomen. Hieronder wil ik u kort 
de kernpunten van de voorgenomen 
plannen voor 2013 toelichten.

De identiteit van Adullam op basis van 
Gods Woord is, zoals u zult begrijpen, 

ook voor 2013 een heel belangrijk aan-
dachtspunt. De zorgvragers van Adullam 
kiezen immers bewust voor een organi-
satie die Gods Woord en de Drie For-
mulieren van Enigheid als uitgangspunt 
heeft. In 2012 zijn een aantal bestaande 
identiteitsdocumenten herzien en zijn 
nieuwe identiteitsdocumenten vastge-
steld, waaronder het Identiteitsprofiel.

Identiteitsprofiel
In het Identiteitsprofiel zijn de grondslag, 
de mens- en de zorgvisie van Adullam ver-
woord. Daarnaast het belang dat leer en 
leven in overeenstemming zijn. Ons doen 
en laten is een afspiegeling van onze 
identiteit. Op basis daarvan zijn grond- en 
leefregels opgesteld. Wij wensen dat het 
leven hiernaar een zaak van het hart mag 
zijn, voortkomend uit de liefde tot Gods 
eer en daardoor gehoorzaamheid aan 
Gods Woord en wet. “Dan zal zich ’t hart 
met mijne daden paren”, Psalm 119:17. 
De grondregels op basis van Gods Woord 
en de Tien Geboden behandelen onder 
andere de volgende onderwerpen:
• Bejegening van de medemens en de 

plaats van mensen ten opzichte van 
elkaar, elk met een van God ontvangen 
plaats. 

• Onderscheid tussen man en vrouw, in 
kleding, lengte van haar en plaats in de 
samenleving. 

• Het belang van eerbare kleding voor 
zowel man als vrouw. 

Vanuit deze grondregels zijn lijnen getrok-
ken naar de praktijk. Wat betekent dit nu 
voor de leefregels binnen Adullam? De 
herziening en ontwikkeling van deze do-
cumenten heeft in nauwe samenwerking 
plaatsgevonden met collega-organisatie 
De Schutse.

Zorgbekostiging en innovatie
Voor het jaar 2013 zijn, naast de identiteit, 
de voorbereiding op de overheveling van 
een deel van de zorgbekostiging naar de 
Wmo en het nader uitwerken van zorg-
methodieken en innovatie, belangrijke 
speerpunten voor Adullam. Innovatie was 
het thema van de afgelopen studiedag, 
waarover u elders in dit nummer meer 
kunt lezen. De wereld om ons heen ver-
andert. Kennis van de zorg, techniek, wet-
geving en financiering veranderen. Ook 
de zorg zal de komende jaren veranderen. 
Voor Adullam is het noodzakelijk om mee 
te veranderen. Nadenken over de wijze 
van werken; gebruikmaken van domotica. 
Het is belangrijk om met een open vizier 
naar de toekomst te staan, waarbij onze 
kernwaarden identiteit en verbondenheid 
niet in het geding moeten komen. We wil-
len als organisatie nadenken over hoe we 
innovatie een goede plaats kunnen geven 
in onze wijze van werken.

Wilgenheim
Adullam heeft het voorlopig 
ontwerp voor het nieuwe DAC Wil-
genheim te Alblasserdam vastge-
steld. De locatie ligt op de kop van 
de singel langs de Plantageweg, 
op de hoek van de Mesdaglaan en 
de Rembrandtlaan. Adullam is voor 
deze voorziening een samenwer-
kingsverband aangegaan met de 
ds. Johannes Beukelmanschool. 
Deze combinatie geeft Adullam de 
mogelijkheid om dagactiviteiten sa-
men met de school te organiseren 
(denk aan koffieschenken, kopieer-
werk en een winkeltje). Op deze 
wijze werken de activiteiten mee 
aan maatschappelijke integratie. 
DAC Wilgenheim is bedoeld voor 
de bewoners van Molenheim en 
Polderheim en thuiswonende cliën-
ten uit Alblasserdam en omgeving.

“Er verandert veel in de 

zorg(omgeving). De plannen 

die wij hierbij maken zijn 

afhankelijk van Gods Zegen.”  
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Hallo, ik ben Geert Veijer, 35 jaar en kom uit 
Staphorst, waar ik nog regelmatig kom als ik 
op visite ga bij mijn familie en kennissen. Een 
heel aantal jaren geleden ben ik op Kroonheim 
komen wonen, waar ik het nog erg naar mijn 
zin heb. Ik heb een verstandelijke beperking 
en epilepsie. Overdag werk ik op het Tuinhuis, 
waar ik van alles doe: papier versnipperen, ver-
ven e.d.. Ik ga er elke dag met plezier naar toe!
Ik hou erg van de boerderij, zoals u al ziet op 
deze foto. Ik heb ook vrijwilligers waar ik regel-
matig kom en waar ik dan op de boerderij mag 
komen helpen. Dat vind ik heel erg leuk. Ook 
heb ik een eigen konijn op de Leeuwerik, die ik 
iedere dag verzorg.
Op vrijdagavond mag ik altijd helpen met 
koken. Ik dek dan de tafel, schenk de toetjes in 

en maak soms gehaktballen. Hiervoor 
krijg ik vaak complimentjes van mijn 
begeleiders, waar ik erg van geniet. 
Op Kroonheim ben ik de postbode: 
elke dag breng ik de post op alle 
groepen. Knap hè? 

Wat zou het leuk zijn als de postbo-
de nu zelf heel veel post zou krijgen! 
Wie maakt Geert blij met een kaart?

Geert Veijer 
‘t Hof 12 
3888 MH Uddel

Geert Veijer

Aandacht voor...

Mieke Aperloo
Deze gezellige dame die u hier op de foto ziet heet Mieke 
Aperloo. Mieke woont op de groep Zonnebloem van 
woonlocatie Maanderheim te 
Ede. Ze is 47 jaar en gaat iedere 
dag naar DAC Veldheim, waar 
ze graag pindakransen maakt in 
het winkeltje. Als ze ’s middags 
om half vier weer terugkomt op 
Maanderheim, gaat ze altijd even 
een poosje rusten op haar kamer, 
zodat ze uitgerust is als haar 
moeder om half vijf belt.
Om de week gaat Mieke van vrij-
dagmiddag tot -avond naar haar 
moeder toe, waarna een broer 
of zus haar weer naar Maan-
derheim brengt. Mieke geniet 
hier altijd erg van, net als haar 
moeder die ondanks haar hoge 
leeftijd van 90 jaar bij de zorg 

van Mieke betrokken is. Ook haar broers en zussen genieten 
ervan als ze weer even thuis is. 

In haar vrije tijd is Mieke veel bezig met schrijven, knippen 
en plakken. Daarnaast haakt ze onderzetters 
of is ze achter het orgel te vinden. Eén keer 
in de maand gaat Mieke naar haar gastge-
zin, waar ze graag met de kinderen speelt. 
Ook gaat ze naar de dameskrans in Barne-
veld om te breien of te haken. Ze houdt van 
vertrouwde mensen om haar heen, in een 
fijne en huiselijke sfeer.
Ze verzamelt veel van het Koningshuis; dat 
is haar grote hobby! Verrast u haar met een 
mooie kaart van de Koninklijke Familie? Zij zal 
dit erg leuk vinden!

Mieke Aperloo
Jordaensstraat 19-21
6717 RK Ede A
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Ongeveer 70 auto’s op voorraad

Klompersteeg 19
3905 NA Veenendaal

Tel: 0318-515400
www.garagegeurtsen.nl

E-mail: geurtsen@garagegeurtsen.nl

reparatie en onderhoud

schade-afwikkeling

APK-station

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

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
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Van de werkvloer
Kun je kort iets over je zelf vertellen?
Ja, natuurlijk. Ik ben Marlies van Vliet en ben 22 jaar. Samen 
met mijn familie woon ik heel mijn leven al in het dorp Scher-
penzeel. Na het voortgezet onderwijs heb ik de opleiding 
Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) gedaan, omdat ik graag met 
mensen wilde werken. Met mensen werken houdt in dat je 
mensen ontmoet, samen praat, samen bezig bent, luistert 
naar elkaar en van elkaar leert. Dit zijn allemaal dingen die 
voor mij heel belangrijk zijn, zowel in mijn werk als ook in 
mijn privéleven.

Je bent nu ruim vier jaar in dienst van Adullam. Wat is vol-
gens jou de grootste verandering in de zorg en begeleiding 
aan mensen met een verstandelijke beperking?
De zorg en begeleiding is sterk gericht op de persoon, in 
plaats van op de beperking die de cliënt heeft. Ook wordt 
binnen Adullam steeds meer gekeken naar de mogelijkhe-
den van iedere cliënt. Ik vind dat mooi om te zien en ben blij 
dat ik hieraan mag meewerken.

Je bent begonnen als oproepkracht op Borchheim en 
daarna aan het werk gegaan op het kinderdagcentrum 
van Veldheim. Wat maakt het dat je deze overstap hebt 
gemaakt?
Toen ik de SPW-opleiding deed, had ik in sommige periodes 
drie petten tegelijk op: student, stagiaire en oproepkracht. 
Dit was voor mij heel leerzaam, want ik kon op deze manier 
ervaring opdoen en datgene wat ik op school leerde direct in 
de praktijk toepassen. 
Door mijn stages kwam ik erachter dat het werken met 
kinderen met een (verstande-
lijke)beperking echt bij mij past. 
Toen ik de vacature op Veldheim 
zag, wist ik het direct: “Dat wil ik 
graag!”… Ik heb gesolliciteerd en 
ben gelukkig aangenomen!

Op de studiedag in november 
2012 hebben we stilgestaan bij 
het onderwerp ‘Innovatie’. Op 
welke manier zijn jullie met dit 
onderwerp bezig? 
We zijn er vooral Veldheim-breed 
mee bezig. Soms kom je zomaar 
op een idee tijdens je werk of een 
teamvergadering. Het is denk ik 
vooral belangrijk dat alle collega’s 
er bewust over nadenken en 
ideeën laten horen, zodat we daar 

dan als team mee verder gaan en het ook echt 
gaan uitvoeren.

Een innovatie die steeds verder wordt doorge-
voerd is het digitaliseren. Wat vind jij hiervan?
Ik vind het een goede ontwikkeling. Ik begrijp 
echter ook dat het met name voor de oudere 
collega’s niet altijd makkelijk is, omdat zij ‘al dat 
digitale gedoe’ niet gewend zijn. Een gevaar 
van digitaliseren kan zijn dat het onpersoon-
lijker wordt, daar moeten we voor oppassen. 
De tijd die we winnen met het digitaliseren, 
moeten we voor én met de cliënt besteden. 

Hoe zal volgens jou het werken in de gehandi-
captenzorg er over D.V. 10 jaar uitzien?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar niet mee 
bezig houd, gelukkig is dat mijn ook taak niet! 
Het zal veranderen, maar hoe en wat? Dat zal 
de toekomst leren…

Naam: Marlies van Vliet
Leeftijd: 22 jaar
Functie: activiteitenbegeleider
Waar: Veldheim
In dienst sinds: oktober 2008

Ik wist het 

direct: “Dat 

wil ik graag!”
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Vakmanschap herken je

Een klassieke, strakke, landelijke of tijdloze keuken of badkamer van topkwaliteit. In de showroom 
van Huisman Keukens maakt u kennis met talloze inspirerende voorbeelden. Dankzij onze passie 
voor het vak realiseren wij de keuken of badkamer van uw dromen. Het plaatsen, afwerken en 
opleveren gebeurt door eigen ervaren medewerkers. Wij nemen graag de tijd voor u. 
Voltastraat 1 • 2952 AW Alblasserdam • 078 – 69 32 541 • www.huismanalblasserdam.nl

Betrokken en 
  verantwoordelijk

www.jdb-advocaten.nl  |  Telefoon: (030) 760 10 00
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drs. P.A. Zevenbergen

Gedachte-
Goed

 “Allemaal regeltjes, hè. Tja, als die 
regeltjes er nu niet zouden zijn, 
dan… Het kan toch wel een ‘onsje’ 
minder met die regels?” Helaas, 
zonder regels gaat het niet lukken 
in een organisatie. Een overdaad 
aan regels werkt niet. Regels die niet 
gegrond zijn op of te herleiden zijn 
naar Gods Woord, schieten hun doel 
voorbij. Regels zijn goed en nuttig. 
Het nalaten regels op te stellen en te 
handhaven, zou zeer onverstandig 
zijn. Maar met die regels zijn we er 
niet! De wortel is wel van wezenlijk 
belang. Het gaat over het innerlijk.

Wie de werken van Augustinus 
leest, komt er al snel achter 

dat voor hem het innerlijk van door-
slaggevend belang is. De deugden 
van heidenen zijn slechts ‘blinkende 
zonden’. Volgens deskundigen is de 
uitspraak niet letterlijk terug te vinden 
in het werk van Augustinus, maar zijn 
de woorden wel in overeenstemming 
met de inhoud van Augustinus’ werk. 
Heidenen kunnen voortreffelijk werk 
verrichten. Toch is dat werk in Gods 
ogen als blinkende zonden. Deugden 
moeten een doel hebben. Dat doel 
dient niet te zijn: schittering van het 
schepsel. Het doel dient volgens Au-
gustinus te zijn: God dienen vanuit het 
geloof. Als die gerichtheid in het werk 
niet aanwezig is, dan zijn goede daden 
op zichzelf genomen toch zonden. Dan 
geven die goede daden ons slechts 
een gevoel van zelfvoldaanheid.

Zonde in het hart of in de daad
Naar aanleiding van Matthéüs 5:17-20, 
27 en 28, schrijft Augustinus over het 
wezenlijke karakter van de zonden. Is 
er reden tot blijdschap als de zonden 

niet in praktijk gebracht worden? Velen 
antwoorden met ‘ja’. Gods Woord zegt 
‘nee’. Augustinus zegt ook ‘nee’. Gods 
Woord laat zien dat het om het innerlijk 
moet gaan: “Gij hebt gehoord dat van 
de ouden gezegd is: Gij zult geen over-
spel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een 
vrouw aanziet om dezelve te begeren, 
die heeft alrede overspel in zijn hart 
met haar gedaan”, vers 27 en 28. Augus-
tinus wijst eveneens op het innerlijk. 
Hij onderscheidt de zonde in het hart 
en de zonde in de daad. Voor het 
bedrijven van de zonde in het hart zijn 
volgens hem drie fasen aan te wijzen: 
de verleiding, het genot of verlangen 
en de instemming. Het nalaten van 
het doen van zonden, geeft ons een 
gevoel van zelfvoldaanheid. Laten we 
eens luisteren naar Augustinus. Naar 
zijn mening is er sprake van ‘geringe 
gerechtigheid’ als de daad vermeden 
wordt en sprake van ‘grotere gerechtig-
heid’ als de zonde niet in het hart wordt 
gepleegd. 

Wat is onze gerichtheid?
Met welk innerlijk verrichten wij ons 
(vrijwilligers)werk ten dienste van 
onze deelnemers en bewoners binnen 
stichting Adullam? Wat beogen we? De 
mens heeft de neiging op te gaan in ui-
terlijk vertoon. Dat deden de farizeeërs 
over wie Christus het oordeel uitsprak: 
“Wee u, gij geveinsden; want gij reinigt 
het buitenste des drinkbekers en des 
schotels, maar van binnen zijn zij vol 
roof en onmatigheid”, Matthéüs 23:25. 
“Alzo ook schijnt gij wel den mensen 
van buiten rechtvaardig, maar van bin-
nen zijt gij vol geveinsdheid en onge-
rechtigheid”, Matthéüs 23:28. Deugden 
doen en zondige daden nalaten, leiden 
zonder de wortel van het nieuwe leven 

tot zelfgenoegzaamheid. Misschien 
niet openlijk, dan toch bedekt. Augus-
tinus’ boodschap is, dat de gerichtheid 
op het dienen van God vanuit een le-
vend geloof een goed middel is tegen 
de zelfvoldaanheid over keurig uiterlijk 
gedrag. Die gerichtheid sluit regels om 
naar te leven niet uit, maar juist in. Als 
de brand van binnen zit, komt de rook 
naar buiten.

Het innerlijk

“Men moet uitroepen: “Ik ellendig 

mens, wie zal mij verlossen uit het 

lichaam dezes doods? Ik dank God, 

door Jezus Christus, onzen Heere.” 

Wanneer Paulus uitroept dat hij 

ellendig is, smeekt hij door zijn klacht 

de Vertrooster om hulp. De kennis 

van de eigen rampzaligheid is geen 

kleine stap naar geluk. Daarom staat 

er geschreven: “Zalig zijn die treuren; 

want zij zullen vertroost worden.”

Aurelius Augustinus
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Jaap van Lienden  AA CB  06 - 22 46 27 41 
Accountant / Adviseur

op ondernemers 
berekend

vernieuwend, gedreven  
en prestatiegericht

barneveld@vlkadviseurs.nl0342 - 400625Barneveld

0317 - 615686Rhenen rhenen@vlkadviseurs.nl
www.vlkadviseurs.nl

accountancy

financiering 

fiscaal advies

pensioen advies 

overname advies

personeels advies
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In memoriam

In de middag van vrijdag 15 februari jongstleden is Peter 
Dooge in de leeftijd van 42 jaar in zijn ouderlijk huis overleden. 
Peter kreeg een hartstilstand, waarbij reanimatie niet meer 
mocht baten.

Peter was een vriendelijke man met een ernstige verstandelijke 
beperking, die in augustus 1992 voor het eerst kwam loge-
ren. Het logeerhuis was toen nog maar twee maanden open. 
Gedurende ruim 20 jaren hebben Peter en zijn ouders gebruik 
gemaakt van logeeropvang. Zolang wij Peter gekend hebben, 
zijn er de lichamelijke zorgen voor hem geweest. Bij alle dage-
lijkse levensverrichtingen moest Peter geholpen worden. Hij at 
graag zijn dagelijkse kostje, maar wat heeft hij veel lichamelijke 
ongemakken ervaren door stoornissen in de darmen. Nooit 
heeft hij een klacht geuit. Ook sprak hij nooit een lelijk woord. 
Op deze wijze is Peter anderen in zijn omgeving vaak tot een 
voorbeeld geweest. Maar ook door de manier waardoor Peter 

communiceerde. Dat gebeurde niet met veel woorden, want 
die sprak hij niet. Toch kon hij met een enkel woord duidelijk 
maken wat hij wilde of nodig had. En als iemand hem niet di-
rect begreep, dan was hij geduldig. Hij kon je hand pakken om 
naar hem te luisteren of om op eenvoudige wijze met hem te 
spreken. Zeer kenmerkend voor Peter was dat hij veel zong. Hij 
zong meer dan dat hij sprak. En hoewel hij genoot van allerlei 
kinderliedjes en er zelf ook veel kende, klonk zijn hoogste lied 
in het zingen van de psalmen, die hij op zijn eigen kenmer-
kende manier zong of meezong. In het bijzonder was dit de 
116e psalm, die Peter zeer dikwijls opgaf om te zingen. Vaak 
was dat het eerste vers, waarbij zijn gezicht dan straalde. Ook 
noemde hij vaak de beginwoorden van het derde vers: “Och 
Heer, och wierd (...).” De Heere weet wat deze woorden voor 
Peter betekend hebben en Hij zelf geve ons indrukken in het 
hart over wat het betekent te moeten sterven. De Heere geve 
de achterblijvende familieleden Zijn ondersteuning.

Ouddorp
E. Nap

In memoriam

Peter Dooge 
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Botontkalking (osteoporose) wordt veroorzaakt door een samen-
spel van meerdere oorzaken. Om de kwaal te begrijpen, is het be-
langrijk te weten dat iedereen botweefsel aanmaakt tot ongeveer 
het dertigste levensjaar. Dan wordt de zogenaamde ‘piekbot-
massa’ bereikt. Daarna neemt de hoeveelheid botweefsel weer 
langzaam af. Vrouwen bereiken gemiddeld een lagere piekbot-
massa dan mannen. Geslachtshormonen spelen een belangrijke 
rol bij de instandhouding van botweefsel. Rond de menopauze 
(laatste menstruatie) daalt bij vrouwen het geslachtshormoon 
sterk, waardoor de afbraak van bot rond die leeftijd sterker is dan 
bij mannen. Beneden een bepaalde grens is de kans op botbreu-
ken duidelijk groter. Hierdoor valt goed te begrijpen dat vrouwen 
niet alleen een veel groter risico op botontkalking hebben dan 
mannen, maar vooral ook dat de kans op botbreuken bij vrou-
wen groter is.

Factoren
Naast deze onvermijdbare factoren speelt erfelijkheid een rol. In 
de ene familie komt botontkalking vaker voor dan in de andere. 
Andere risicofactoren zijn: 
• gebrek aan lichaamsbeweging; 
• gebrek aan vitamine D; 
• te weinig calcium in het dieet (vooral zuivelproducten); 
• het gebruik van prednison (of daarop gelijkende middelen, de 

zogenaamde corticosteroïden). 
Het gebruik van prednison of afgeleide producten dient, waar 
mogelijk, beperkt te worden. Uiteraard kan er een goede reden 
zijn om dit middel toch te gebruiken en moet deze bijwerking op 
de koop worden toegenomen. Het spreekt voor zich dat vooral 
de eerste drie van bovengenoemde vrij eenvoudig beïnvloed 
kunnen worden. Ik vermoed dat voldoende lichaamsbeweging 

en een gebalanceerd dieet een moeilijk te realiseren ideaal is 
binnen de gehandicaptenzorg. Vitamine D kan worden aange-
vuld met een vitaminepil, maar het werkt veel beter om frequent 
van de zon te genieten. Het recept lijkt dus vrij eenvoudig: lekker 
bewegen in de buitenlucht, genieten van het zonlicht en dan 
een goede maaltijd. Het spreekt voor zich dat hiermee niet alle 
problemen te voorkomen zijn, maar het is wel een belangrijk 
aandachtspunt. 

Preventieve maatregelen
Als iemand osteoporose heeft, is het belangrijk om preventieve 
maatregelen te nemen zodat de kans om te vallen kleiner wordt. 
Te denken valt aan het opruimen van vloerkleedjes, plaatsen van 
beugels in de WC en badkamer en eventueel gebruik van wan-
delstok of rollator. Ook zijn er beschermende hulpstukken om 
bijvoorbeeld een gebroken heup te voorkomen. Daarnaast zijn er 
medicijnen om het proces van osteoporose af te remmen. Helaas is 
de effectiviteit op het ontstaan van nieuwe botbreuken vrij beperkt. 
Voor osteoporose geldt echt: voorkomen is beter dan genezen.

Door dr. J. Bart Beperkt bekeken

Botontkalking komt erg veel voor en geeft op zichzelf geen klachten. Daardoor wordt botontkalking 

vaak pas ontdekt als iemand een bot breekt. Vooral bij oudere patiënten die door een onschuldige val 

een pols, heup of soms een wervel breken, blijkt botontkalking vaak de boosdoener te zijn. 

Het is duidelijk te zien dat de hoeveelheid botweefsel 
bij osteoporose sterk afneemt.

Botontkalking



18

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  m
aa

rt
 2

01
3

Syndroom van Down
“Toen ik elf weken zwanger was, kreeg ik een echo”, 
vertelt de moeder van Elize. “De echoscopist zei toen 
dat hij een verdikte nekplooi zag. Toen ik met dertien 
weken weer een echo kreeg, was er niets te zien, 
zeiden ze. Maar het blijft toch in je gedachten. “Stel je 
nu eens voor dat…”, ga je denken.”
De vader van Elize vult aan: “Toen Elize geboren was, 
vroeg ik het aan de zuster: “Is ze wel goed?” Zo zeg je 
dat dan. De zuster zei: “Ik denk dat u zich voor niets 
zorgen maakt, maar als u er een kinderarts bij wilt, 
moet u het nu zeggen. Het is nu kwart voor vijf en 
om vijf uur gaan de artsen naar huis.” We hebben toen 
inderdaad om een arts gevraagd en die bevestigde 
wat wij al vermoedden: op vijf punten scoorde ze om 
zo te zeggen positief op het syndroom van Down.”

Ruis 
“Na de geboorte heeft ze vier weken in het zie-
kenhuis gelegen. Met de voeding wilde het niet: 
ze kreeg sondevoeding en dat ging ook niet altijd 
goed. Toen heb ik maar gevraagd of we haar mee 
naar huis mochten nemen. We waren blij dat we 
haar thuis hadden, maar met de voeding bleef het 
tobben”, vertelt moeder Van ’t Hoff. “Ook had ze een 
ruis bij haar hart. De cardioloog zei dat ze daar wel 
overheen zou groeien. Wat ons opviel was dat ze 
vaak ziek en snel moe was. Ze deed er wel een uur 
over om haar fles leeg te drinken.
Toen ze één jaar was, zei de cardioloog dat hij zich 
had vergist. Ze zou tóch aan haar hart geopereerd 
moeten worden. Toen ze de operatie gepland had-
den, kreeg iemand van ons gezin waterpokken, en 
kon ze niet worden geopereerd. De operatie stond 
toen voor zes weken later gepland, maar ineens 
kreeg ze koorts. Ze hebben haar toen in het zieken-
huis een kuur gegeven, zodat ze toch nog binnen 
afzienbare tijd geopereerd zou kunnen worden. 
Gelukkig ging het door! Na de operatie ging het qua 
energie een heel stuk beter met haar.”

Pittig
“Qua gedrag is Elize een pittig meisje. Ze kon en kan 
erg agressieve buien hebben, waarbij het moeilijk 
is te achterhalen waar dat gedrag vandaan komt. 
Ze begrijpt veel niet van wat er tegen haar gezegd 
wordt en ze kan zelf ook maar een paar woorden 
zeggen. Zo kwamen wij er na een paar dagen veel 
huilen pas achter dat ze een flinke oorontsteking had.
Toen Elize vier jaar was, kwam de kinderarts erachter 
dat ze glutenintolerantie heeft. We kwamen al jaren Tekst: Els Arends

Op haar eigen plekje in de hal speelt Elize, 

een meisje van vijf jaar, ’s middags haar dag 

na. De pop krijgt te eten. Met een lepeltje 

duwt ze tegen de poppenmond. “Hoeto, 

hoeto”, zegt ze dan tevreden. Een echootje 

van de begeleidsters op DAC Waardheim, 

die Elize prijzen als ze een hap neemt: 

“Goedzo, goedzo.” 

In beeld

…Gezellige momenten…
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“Het is ons kind 

en toegeven dat 

je het moeilijk 

vindt, valt dan 

niet mee.”

met dezelfde klachten terug: slecht eten, ze hield 
haar ontlasting in, veel huilen en agressief gedrag. 
Hij kwam toen met het voorstel om een darm-
onderzoek te doen. Daaruit bleek dat ze ernstige 
glutenintolerantie heeft. Haar darmen waren er 
slecht aan toe. Ze moet jaren heel veel pijn heb-
ben gehad, maar kon het niet vertellen.
Nadat we op de gluten zijn gaan letten -en die 
lijken werkelijk overal in te zitten als je er op gaat 
letten, zelfs in vingerverf- ging het een stuk beter 
met haar. We dachten toen ook dat ze een sprong 
zou maken in haar ontwikkeling, maar dat blijkt 
toch niet zo te zijn. Het is een pittig meisje om 
te zien, ze is lenig en energiek, maar wordt vaak 
overschat. Ze begrijpt heel veel niet van wat 
tegen haar wordt gezegd. Gelukkig begrijpen wij 
als ouders, maar ook haar zus en broers, haar in 
veel dagelijkse dingen wel. Ze kan ook heel gezel-
lige momenten hebben, soms kan ze heel erg de 
slappe lach hebben. Ook houdt ze erg van zingen; 
ze kan verschillende psalmen meeneuriën.” 

Logeren
In de hal is een speciale plaats voor Elize gemaakt. 
Er kan een plank in de deuropening worden gezet, 
zodat ze in de keuken kan kijken. 
“Elize is razendsnel”, zegt haar moeder. “Voor je het 
weet heeft ze de koffie uit je handen geslagen. 
Thuis heeft ze haar eigen plekje in 
de gang met haar eigen speel-
goed, want in de kamer kan ze 
niet rondlopen. Ze slaat alles van 
tafel af en maakt dingen kapot. 
We komen geregeld bij haar 
zitten als ze speelt, en dan komt 
ze op haar eigen stoeltje naast 
je zitten.
Toen Elize bijna vier was, werd 
haar moeilijke gedrag mij 
teveel. Ze heeft eigenlijk één 
op één begeleiding nodig, ik 
was continue met haar bezig: 
zorgen dat ze genoeg at, dat 
betekende: voor genoeg aflei-
ding zorgen met speelgoed, 
zodat haar mond vanzelf 
openging en je er een hapje 
in kon stoppen. Ze eet nu 

nog steeds alleen gepureerd voedsel. 
Verder probeerde ik zo goed mogelijk 
om te gaan met haar gedrag. En dan 
nog het gezin, de andere kinderen. Het 
was te veel. Toen ik Anneke Molenaar, 
zorgconsulent van Adullam, aan de tele-
foon had, vroeg zij: “Is het niet een optie 
om Elize af en toe te laten logeren?”
Ik wilde dat toen niet. “Het is nog zo’n 
klein meisje”, dacht ik. Ik geniet toch ook 
in heel veel dingen van haar. 
Maar toen na een aantal maanden mij 
het water echt tot de lippen stond, 
heb ik opgebeld dat het goed was. Een 
dag later had ik de papieren in huis. 
Nu gaat Elize een week in de maand 
logeren bij De Mantelienge. Overdag 
gaat ze naar Waardheim, waar ze er ook 
alles aan doen om haar ontwikkeling 
te stimuleren. Verder gaat ze soms op 
zaterdagochtend of een ochtend in de 
vakantie naar een gastgezin. Zo worden 
de zorgen rond Elize verdeeld. 
Dat ze gaat logeren vind ik nog steeds 
moeilijk. Het is ons kind en toegeven dat 
je het moeilijk vindt, valt dan niet mee. 
We zien ook wel dat het beter is, ook 
voor de andere kinderen. Die hebben 
ook hun aandacht nodig. We hopen dat 
we de krachten mogen krijgen om voor 
Elize te blijven zorgen.”

Operatie nodig aan 
een ruis bij het hart. 

Elize is een 
pittig meisje!
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In de lens

Voorjaar
Tja, hoort sneeuw nu bij het voorjaar of zien we dan alleen 
mooie bloembollen uitkomen? Op deze foto’s laten we u zien 
dat het allebei kan. 

2   Genieten 
in de 
sneeuw; 
Anne-Lotte 
Rietveld 
(DAC 
Waardheim).

1    Magda de Jong 
(Zuiderheim) met 
een schitterende 
madeliefjeskrans.

3   Hanna Beens 
(Kroonheim) is blij 

dat het voorjaar 
er weer aankomt; 

ze houdt van 
voetballen!

4   Ook al is het koud, Mark 
Slijkhuis (Kroonheim) blijft 
sleetje rijden leuk vinden!

5   Sjaak Beyer en Corrie 
Monster (Polderheim) spelen 
samen een memoryspel.

6   Ook Corrie van Rees 
(Schoonsterheim) verlangt naar het 
voorjaar. Op de foto krijgt het geitje 
op de kinderboerderij haar aandacht.

7   Het speelhuisje van 
Josianne Wilbrink; o zo 
leuk op De Lindenhof!

8   Stoepkrijten; 
Jos Schuurkamp 

(Wielewaal, 
Kroonheim) krijgt 

er geen genoeg 
van! 

1
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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!

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

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



Adullam en de Wmo

Samen zorgen
Er gaat een hoop veranderen… Een behoorlijk deel van de zorg die Adullam biedt, 
wordt straks niet meer gefinancierd vanuit het PGB of via het zorgkantoor, maar loopt 
via de gemeente (Wmo). De dagactiviteiten, het logeren, wonen op een voorziening als 
bijvoorbeeld Molenheim: de gemeente wordt het loket voor deze zorg.
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“De overheid 

verwacht 

meer van 

vrijwilligers en 

mantelzorgers”

De gemeenten hebben hierbij een grote 
beleidsvrijheid, wat consequenties kan hebben 
voor de zorgcontractering en de vergoedingen 
voor de zorg. De overheveling van financiering 
vanuit de AWBZ naar de gemeenten is geen 
specifiek geoormerkte doeluitkering, maar 
komt in de algemene middelen. Het is van 
belang dat het geld niet verdwijnt naar de 
riolering of de lantaarnpalen, hoe nuttig het 
ook kan zijn. 

Er komt minder geld voor de zorg. De overheid 
verwacht, mede door de schaarse middelen, 
meer van de burger zelf en zijn omgeving, zoals 
vrijwilligers en mantelzorgers. Hoe gaan we dit 

integreren met de professionele zorg die wij als 
zorgaanbieder geven? In de toekomst wordt 
het echt samen zorgen dat de zorgvrager de 
ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. 
Veel zaken rond de Wmo vragen de komende 
tijd om nadere uitwerking. Binnen Adullam 
is een werkgroep benoemd die dit zal doen. 
Gezien het grote belang dat de Wmo krijgt voor 
grote delen van de zorg die Adullam biedt, 
willen we dit graag de komende Adullam-con-
tactbladen met u delen. 

Zorgt u mee dat deze zorg met identiteit op 
grond van Gods Woord ook in de toekomst 
mogelijk blijft?

Het is mooi als gemeenten oog hebben voor het belang van mensen met een verstandelijke beperking. 
Burgemeester Van der Knaap uit Ede heeft zijn zorg om Irma en toont zijn betrokkenheid. 

Ede Stad, 21 november 2012

Door A. Prins



Vorig jaar mei ben ik bij Adullam begon-
nen. In de achterliggende tijd heb ik 
al met veel mensen gesproken: op de 
medewerkersavond, op verkopingen van 
comités, tijdens de Familiedagen en recent 
op de Wegwijs. Het zijn mooie en nuttige 
gelegenheden om met elkaar in gesprek 
te gaan. Enkele details voor diegenen die 
ik niet gesproken heb: Jan van Velthui-
zen, 37 jaar, getrouwd met Wilma. Samen 
hebben we vier kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 14 jaar en zijn we woonachtig in 
Ede. Na 12,5 jaar bij Vlastuin in Kesteren 
gewerkt te hebben, heb ik deze uitdaging 
bij Adullam aangegrepen en ben ik in een 
mooie, open organisatie terechtgekomen. 

Wat echt totaal anders is en wat ik met 
bewondering ervaar, is het vele vrijwil-
ligerswerk wat je overal (écht overal!) 
tegenkomt. Vervoervrijwilligers, strijkvrij-
willigers, gastgezinnen, wandelvrijwilligers, 
administratieve vrijwilligers, kookvrijwil-
ligers, en vele anderen: geweldig! Waar 
zou Adullam zijn zonder al deze mensen 
die zich vrijwillig inzetten? Dank daarvoor! 
Toekomstige ontwikkelingen maken dat 
dit steeds meer nodig is. 

Eenduidige, professionele uitstraling 
Juist de laatste tijd wordt meer en meer 
duidelijk dat het belangrijk is om met één 
uitstraling op te treden richting de diverse 

“Voortdurend 

kom je nog 

mensen 

tegen die niet 

(precies) weten 

wat Adullam 

doet”

Communicatie & fonds enwerving: mijn zorg!
“Werken bij Adullam, 

dat is toch wel heel 

iets anders dan in het 

bedrijfsleven?” Deze 

vraag heb ik de afgelopen 

maanden diverse keren 

gehoord. Wat hier 

communicatie heet, 

noemden we bij m’n 

vorige werk marketing. 

Bij fondsenwerving 

en sponsoring is het 

belangrijk om de 

behoefte en het werk 

van Adullam kenbaar te 

maken bij de achterban. 

Adullam op de kaart 

zetten is een belangrijk 

onderdeel van mijn werk. 

Voortdurend kom je 

nog mensen tegen die 

niet (precies) weten wat 

Adullam doet. 

Door Jan van Velthuizen

Geef uw mening!
Om te weten wat u van Adullam vindt, ben ik benieuwd 
naar uw reacties. Wat vindt u van het Adullam-contact? 
Heeft u een mening over onze manier van presenteren 
in de media? Mist u bepaalde zaken of blijven bepaalde 
accenten onderbelicht? Heeft u ideeën welke kunnen 
bijdragen aan fondsenwerving? Ik hoor het graag. Ook jij 
mag reageren… Bel 0342 42 00 12 of stuur een e-mail naar 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl.

24

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  m
aa

rt
 2

01
3



plaatselijke gemeenten. Door de 
Wmo moeten we met meer partijen 
om de tafel voor de bekostiging 
van de zorg. Mooi om te zien dat 
een eenduidige huisstijl daar aan 
bijdraagt. Richting comités zijn 
de eerste stappen gezet om te 
ondersteunen, door het maken 
van een template voor posters. Zo 
zien we na een interne overgang 
op de huisstijl dit ook steeds meer 
naar extern verschuiven. Is dat 

nodig? Jazeker. Voorbeeld: weet ú precies waar Adullam zorgt biedt 
aan kinderen van 2 tot 18 jaar? Zo zijn er steeds ontwikkelingen en 
aandachtsgebieden waarover we naar buiten moeten treden. 

Vernieuwing website
Adullamzorg.nl wordt vernieuwd! Hiervoor is in januari jl. opdracht 
gegeven aan Gopublic uit Amsterdam (www.gopublic.nl). Na een 
zorgvuldig selectietraject is gekozen voor deze partij vanwege hun 
ervaring in de non-profit sector en de overige kennis/ervaring die 
ze hebben. De eerste fase bestaat uit het doorvoeren van de huis-
stijl. Het ‘werken bij Adullam’ zal een eigentijdse uitstraling krijgen 
en aansluiten bij de doelgroep. De website wordt zo opgezet dat 
deze zich aanpast aan het apparaat. Hierdoor is de site goed te 
bedienen en te bekijken met computer, smartphone en tablet. 
Verdeeld over diverse fasen zal de site beschikken over een specifiek 
deel voor comités, de mogelijkheid om nieuwsbrieven te versturen, 
een speciaal cliënten-deel en een webwinkel voor het aanbieden 
van Adullam-producten. Al met al een mooi project! We verwach-

ten het eerste deel op te 
leveren in D.V. de zomer. 
Houd adullamzorg.nl dus 
in de gaten!

110 nieuwe donateurs! 
Welkom!
In het septembernum-
mer hebben we u opge-
roepen adressen aan te 
dragen voor potentiële 
donateurs. Deze oproep 
leverde uiteindelijk 1150 
unieke adressen op. 
Om op deze adressen 
het decembernummer 
bezorgd te krijgen, heb-

ben we deelnemers van DAC Wilgenheim ingeschakeld. Ze vonden 
het een geweldige klus om de enveloppen in te pakken! Uitein-
delijk hebben we door deze actie 110 nieuwe donateurs mogen 
noteren. Hiermee komt het aantal donateurs uit op 11.514. Allen 
hartelijk dank voor de medewerking, met name de deelnemers van 
Wilgenheim. 

Ontwikkelingen vanaf fondsenwerving
Al jarenlang komt er door allerlei acties ruim 1,1 miljoen euro 
binnen bij stichting Steun Adullam. In de achterliggende jaren 
hebben we hierdoor de identiteitsgebonden zorg kunnen verlenen. 
Door allerlei ontwikkelingen (o.a. Wmo) wordt de vraag naar extra 
financiële middelen steeds groter. Dit terwijl de meesten onder ons 
de kabinetsplannen ook persoonlijk in zijn of haar portemonnee 
voelen. Zie hier het spanningsveld bij de vraag om Adullam extra 
te steunen. Toch blijven we in vertrouwen een beroep op u doen. 
Het opkomen voor de belangen van de zorgvragers in de brede 
achterban is het zeker waard. 

De komende maanden wordt het beleid verder uitgewerkt om het 
geheel aan fondsenwerving projectmatig in te richten. We willen 
dit proces zorgvuldig doen en blijven ervoor zorgen dat elke euro 
goed besteed wordt. Ondertussen heeft de Werkgroep een aantal 
documenten voor comités opgesteld, die gebruikt kunnen worden 
om de (financiële)verantwoordelijkheid binnen de comités te 
ondersteunen. In D.V. april hopen we hierover met de comités in 
gesprek te gaan.

Communicatie & fonds enwerving: mijn zorg!

Ingrid op de Wegwijs: “Wil je een 
lekker Adullam-snoepje?”

…1150 enveloppen ingepakt door de deelnemers van Wilgenheim…
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We willen u weer laten kennismaken met een aantal nieuwe collega’s die gestart zijn of 
binnenkort hopen te starten op een voorziening van Adullam. Wij wensen onze nieuwe 
collega’s veel succes toe in hun nieuwe baan!  Regelmatig hebben wij nog openstaande 
vacatures, waar u/jij wellicht wat in kunt betekenen. Kijk op www.werkenbijadullam.nl voor 
de actuele vacatures. Het gebeurt ook regelmatig dat stagiairs na een periode stage te 
hebben gelopen, een functie kunnen invullen bij ons, bijvoorbeeld als oproepkracht of met 
een fulltime dienstverband. Kijk voor meer informatie hierover op onze website.

Dagactiviteitencentrum
7. Janet Thomassen uit Lunteren als 

activiteitenbegeleider

Maanderheim
8. Annemarieke Methorst uit Ede 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

9. Tineke Droogendijk uit Barneveld 
als woonbegeleider

Borchheim
5.  Henriët van den Broek uit 

Kootwijkerbroek als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

Veldheim
10. Metty Anne Mulder-van 

de Pol uit Lunteren als 
oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

11. Martine Willemsen uit Opheusden 
als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding 

Waardheim
12. Tinie Hout uit Oosterland 

als medewerker 
activiteitenbegeleiding 

De Mantelienge
13. Marieke de Frel uit Dordrecht 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

14. Mathilda de Jong uit Dirksland 
als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

Muiderheim
1. Marcelle Beens uit Genemuiden 

als oproepkracht medewerker 
activiteiten- en woonbegeleiding

2. Henriëtte Timmerman uit 
Genemuiden als medewerker 
activiteitenbegeleiding

Kroonheim
Rietzanger/Zanglijster
3. Liza van Kooten uit Veenendaal als 

medewerker woonbegeleiding

Wielewaal/Nachtegaal
4. Wilna Bakker uit Oldebroek als 

medewerker woonbegeleiding
5. Henriët van den Broek uit 

Kootwijkerbroek als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

6. Gerben Roelofs uit Barneveld als 
medewerker woonbegeleiding

Personeelsregister

8 10 11

1

7 9
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3

13

5 62 4

1412

Door Anneke Nieuwenhuis

Bij de invulling van deze rubriek (zie pagina 34) heb je veel vrijheid. Natuurlijk moeten de puzzels, kleurpla-
ten e.d. wel aansluiten bij de doelgroep. De doelgroep bestaat uit kinderen van 3 tot 15 jaar en gehandi-
capten die functioneren rond dit leeftijdsniveau. Je vindt het ieder kwartaal weer een uitdaging om een 
creatieve invulling te bedenken voor deze rubriek. Na ontvangst van de inzendingen kies je prijswinnaars 
uit en stuur je ze een klein cadeautje toe. 
Heb je interesse? Reageer vóór D.V. 30 april a.s. naar Jan van Velthuizen: jvanvelthuizen@adullamzorg.nl. 
Wie weet verzorg jij de rubriek voor D.V. het juninummer.

Wil jij de rubriek 
Voor de jeugd 
gaan verzorgen?
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De studiedag dient ook tot een soort ‘motor’ 
om iets binnen de organisaties in beweging te 
brengen. Denk bijvoorbeeld aan meer innovatie 
op de werkvloer. Zeker nu de bezuinigingen 
op ons afkomen, is het zoeken naar nieuwe en 
slimme manieren van werken erg belangrijk. 
Soms kunnen dingen anders, zonder dat het ten 
koste gaat van kwaliteit. 

Innovatie & identiteit; conflict of harmonie?
“Juist onze identiteit dwingt ons tot innovatie. 
Dat kan in harmonie en hoeft dus op zichzelf 
niet te leiden tot een conflict. Integendeel, het 
in een open sfeer bespreekbaar maken van knel-
punten, dilemma’s en transparantie tussen alle 
deelnemers in een organisatie, kunnen daarin 
bijdragen.” In de inleiding liet de heer B.J. van der 
Vlies duidelijk blijken dat innovatie een Bijbelse 
opdracht is. “Het alleen ‘passen op de winkel’, 

Vrijdagmorgen 16 november jl. was het zover. Zo’n 300 medewerkers van Adullam en De 

Schutse kwamen naar Hardinxveld-Giessendam om samen na te denken over innovatie in 

de gehandicaptenzorg. Iedere twee jaar organiseren Adullam en De Schutse gezamenlijk 

een studiedag met een bepaald thema. Afgelopen jaar was het thema ‘Innovatie’. De stu-

diedag richt zich op bezinning, inspiratie, ontmoeting en praktische workshops. 

‘Out of 
the box’

Studiedag Adullam en De Schutse

Tekst: Els Mauritz (De Schutse) en Bart van Kleef (Adullam)
Foto’s: Marcelus Oostdijk

Inspiratie opdoen tijdens workshops.
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alleen drijven op routine en niet meer, 
schiet te kort. Innovatie en creativiteit 
hoeven niet te conflicteren met identiteit. 
Sterker, ze zijn juist nodig om de identiteit 
op een geloofwaardige manier in de toe-
komst, zo de Heere ons die wil schenken, 
te laten functioneren. Om innovatie wer-
kelijk te laten functioneren, is er onderling 
vertrouwen, openheid en respect nodig. 
Vertrouwen is de krachtigste vorm van 
motivatie en inspiratie.” 

Innovatie, zorg van de toekomst?!
Na de boeiende lezing van de heer Van 

der Vlies, sprak mevrouw Visserman (regio-
directeur bij ’s Heeren Loo) over de vele 
praktische toepassingen van innovatie. 
Ze liet daarbij horen welke meerwaarde 
het kan zijn om ‘talenten’ van cliënten 
te laten bloeien. “Leer iemand jong zijn 
tanden poetsen, dat voorkomt een slecht 
gebit en onnodig veel pijn. Leer iemand 
zelfstandig douchen, het geeft iemand 
meer eigenwaarde en het voorkomt 
extra zorgvragen. Innoveren vraagt ook 
vooruitkijken.” 
Mevrouw Visserman liet ook de grote 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren 

in de gehandicaptenzorg zien. Vijftig jaar 
geleden waren er nog zalen met hardsta-
len bedden, waarop ‘rijen cliënten’ de dag 
achter gesloten ramen doorbrachten. 
Nu zijn er mooie eenpersoonskamers 
met aangepaste bedden die in hoogte 
verstelbaar zijn en waar de cliënt een 
echt ‘thuisgevoel’ heeft. Overdag heeft de 
cliënt vaak ook nog op een andere plaats 
dagbesteding. 
“Innoveren is geen doel, het verbeteren 
van het welbevinden van de cliënt wel”, 
was de belangrijke boodschap van me-
vrouw Visserman. Elke verbetering moet 

Studiedag Adullam en de Schutse

De medewerkers reageren soms eensgezind op de stellingen.

“Stilstand is 

achteruitgang” 

Mw. Visserman: “Innoveren 
vraagt vooruitkijken”
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B. van der Graaf Engineering
advisering en engineering van werktuigbouwkundige- en sanitaire installaties

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

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

Boskamp 36, 3343 EB  Hendrik Ido Ambacht

Adviesbureau voor centrale verwarmings-, 

luchtbehandelings-, koel- en sanitaire installaties, 

EPC-berekeningen t.b.v. 

kantoor-, school- en kerkgebouwen, 

verzorgings- en verpleeghuizen,  

psychiatrische-  en penitentaire inrichtingen.
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gericht zijn op het welbevinden. Innove-
ren gaat niet vanzelf. Verandering roept 
soms ook weerstand op, probeer dat te 
doorbreken. Managers hebben hierbij een 
belangrijke taak: ze kunnen medewerkers 
stimuleren en waarderen voor de inge-
brachte ideeën! 

Voor de middagpauze is nog een forum-
discussie gehouden. Deelnemers kregen 
stellingen voorgelegd. Op een interac-
tieve manier is met elkaar van gedachten 
gewisseld: waarom innovatie, ben ik zelf 
innovatief, heeft innovatie alles te maken 
met de huidige bezuinigingen? Een mooie 
manier om met elkaar en de forumleden 
daarover te spreken. Tijdens de middag-
pauze werd er nog druk over door gepraat 
onder het genot van een heerlijke lunch. Er 
was volop ruimte voor ontmoeting tussen 
de werknemers van beide organisaties.

Na de middagpauze werden de deelne-
mers even aan het werk gezet. Aan de 
hand van het zogenaamde ‘touwtjespel’ 
werden deelnemers twee aan twee gekop-
peld en werd hun creativiteit en innova-
tiekracht op de proef gesteld. Een mooie 
ludieke actie voor na de pauze! Na deze 
speloefening werd bekend gemaakt dat in 
2013 in aansluiting op deze studiedag een 
zorginnovatieprijs zal worden gehouden. 

Robotknuffel inzetten?
Het overige gedeelte van de middag 
konden deelnemers een keuze maken uit 
negen verschillende workshops. Zo was er 
een workshop over ‘Uniek vrijwilligerswerk’, 
verzorgd door vrijwilligerscoördinator 
Corrie Middelkoop van stichting Ontmoe-
ting. Ze vertelde hoe zij een netwerk van 
vrijwilligers bouwt rondom een cliënt. 
Tijdens de workshop werd nagedacht 
wat de mogelijkheden zijn binnen onze 
organisaties. Meer inzet van vrijwilligers 
is niet alleen ‘vele handen maken ligt 
werk’, maar het kan ook bijdragen aan het 
welbevinden van cliënten. Contacten met 
anderen worden soms erg gewaardeerd. 
Een andere workshop was gericht op 

Robotica; de inzet van ‘robotachtige’ mid-
delen. Denk hierbij aan de inzet van een 
knuffeldier. Hoewel er kansen liggen, (uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen met 
klassiek autisme eerder contact maken met 
een robot dan een medemens, omdat de 
robot voorspelbaar, overzichtelijk en prik-
kelarm is), zijn er ook vragen te stellen bij 
het gebruik van zo’n knuffelrobot: Past dit 
binnen onze identiteit?

De workshop ‘Waarom moeilijk als het 
makkelijker kan’ werd gegeven door Jeroen 
Zomerplaag. Jeroen is programmaleider 
Kwaliteit & Innovatie in de gehandicapten-
zorg. Voor veel mensen was deze work-
shop inspirerend. Het was een interactief 
programma waarin je elkaars doelen ging 
oplossen. Dit stimuleerde creativiteit en 
liet mooie innovatieve ideeën naar voren 
komen.  
Zo waren er nog diverse workshops van 
verschillende inhoud.

Stilstand is achteruitgang
De studiedag 2012 was een geslaagde 
dag! Ondanks dat niet iedere workshop 
voldeed aan de verwachting, waren vrijwel 
alle deelnemers enthousiast over het totale 
programma. Medewerkers van Adullam 
en De Schutse vinden innovatie belangrijk. 

Tijdens de forumdiscussie kwam naar 
voren dat in tijden van bezuinigingen 
soms de beste innovaties tot stand 
worden gebracht. Ondanks de zorgen 
die we kunnen hebben rond alle ont-
wikkelingen, geeft het ook verwachting. 
En zoals de heer Van der Vlies het zegt: 
“Stilstand is achteruitgang.” We moeten 
blijvend zoeken naar verbeteringen, 
rekening houdend met de ontwikkelin-
gen om ons heen. Met elkaar hopen we 
dat te doen! 

Met elkaar in gesprek over de toepassing van innovatie.

“Innoveren is geen 

doel, het verbeteren 

van het welbevinden 

van de cliënt wel”

Studiedag Adullam en de Schutse
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Steun na 25 jaar   nog steeds nodig
Gemeenten
Achterberg (OGGiN) € 520,85; Alphen a/d Rijn (OGGiN) € 316,80; 
Amersfoort (OGGiN) € 146; Barendrecht (CGK) € 100; Barneveld (HHK) 
€ 706,29; Beekbergen (OGGiN) € 525,87; Benthuizen (OGGiN) € 256,75; 
Bunschoten (OGGiN) € 182,80; Capelle a/d IJssel (OGGiN) € 611,80; 
Culemborg (Ev.) € 138,40; Driebergen (CGK) € 50; Ede (OGG) € 35; Ederveen 
(OGGiN) € 350,15; Elspeet (GG) € 250; Elspeet (HHK) € 100; Emst/Epe (HHK) 
€ 309,80; Garderen (HHK) € 961,77; Garderen (HHK) € 100; Garderen (HHK) 
€ 520,10; Geldermalsen (OGGiN) € 1.085,79; Genemuiden (HHK) € 1.000; 
GGiN (Gouda-Stationsplein) € 20; GGiN (Gouda-Stationsplein) 
€ 500; Hardinxveld-Giessendam (Herv.) € 100; Hedel (Herv.) € 200; 
Heesbeen (HHK) € 712,95; IJsselmuiden/Grafhorst (Herv.) € 200; 
IJsselmuiden/Grafhorst (HHK) € 500; Kinderdijk (OGGiN) € 2.043,64; 
Klundert (OGGiN) € 150; Kruiningen (HHK) € 416; Langbroek (OGGiN) 
€ 383,32; Leerbroek (HHK) € 2.000; Leerdam-Oosterwijk (HHK) € 150; 
Lekkerkerk (NH Ger. Ev.) € 50; Lienden (OGGiN) € 194,91; Loenen a/d Vecht 
(OGGiN) € 400; Maartensdijk (HHK) € 470; Maartensdijk (HHK) 
€ 400; Middelburg (GG) € 250; Montfoort (HHK) € 1.420; Nieuw-Beijerland 
(GG) € 1.500; Nieuw-Beijerland (OGGiN) € 5; Nieuw-Lekkerland (HHK) € 75; 
Oldebroek (VOGG) € 720,52; Oosterwolde (HHK) € 100; Oud-Beijerland 
(OGGiN) € 254,90; Ouddorp (HHK) € 30; Ouddorp (HHK) € 15; Ouderkerk 
a/d IJssel (HHK) € 1.000; Poederoijen-Loevestein (HHK) € 372,05; Putten 
(HHK) € 500; Puttershoek (OGGiN) € 50; Renswoude (CGK) € 100; Rhenen 
(OGGiN) € 395,12; Rijssen (GGiNbv) € 250; Rijssen (OGGiN) € 690,45; 
Rouveen (HHK) € 100; Scherpenisse (VHG) € 500; Scheveningen (OGGiN) 
€ 142,25; Schoonrewoerd (HHK) € 150; Sliedrecht (GG) € 100; Staphorst 
(HHK) € 22,50; Terneuzen (OGG) € 400; Urk (OGGiN) € 3.798,54; Utrecht 
(OGGiN) € 305,17; Veenendaal (GGiNbv) € 4.500; Veenendaal (GGiNbv) € 50; 
Veenendaal (HHK) € 960,74; Veenwouden (OGGiN) € 332,80; Veenwouden 
(OGGiN) € 382,20; Veenwouden (OGGiN) € 331,74; Waarder (Herv.) 
€ 240; Waddinxveen (OGGiN) € 61,50; Waddinxveen (OGGiN) € 68,20; 
Waddinxveen (OGGiN) € 500; Waddinxveen (OGGiN) € 57,90; Woudenberg 
(HHK) € 25; Wouterswoude (HHK) € 200; Zegveld (Herv.) € 150; Zeist (GG) 
€ 50; Zoetermeer (OGGiN) € 479,25; Zuilichem-Brakel (HHK) € 100.

Particulieren
€ 5 JS te V;  Montagebedrijf Den Besten te Leerbroek;  € 8 MW te HG; € 10 
KG te O;  FV te W;  JvV te R;  TvdW te N;  FV te W;  FV te W;  WvdB te A;  WB 
te M;  WB te M; € 12,50 SvdE te W; € 15 EvdE te SC; € 20 JM;  AvL te M;  MS 
te HG;  MN te V;  RM te S; € 24,30 G te V; € 25 G en S;  RM te L;  PdR te G;  
JP te OB;  PK;  HM te A;  NM te OA;  JdeK te W;  HB te R;  AvD te R;  MV te L;  
NM te OA;  HvdB te E;  GK te W;  FK te WeA;  GH te M;  JH te K;  PdJ te L;  AN 
te G; € 30 CA;  HB te S;  CK te R; € 35 AR te IJ; € 40 CV te M; € 45,38 CB te 
NB;  CB te NB;  CB te NB; € 50 MV te N;  MM te V;  WvD te IJ;  WvO te S;  JvH 
te L;  CS te ‘s-G;  BP te H;  AB te K;  JV te S;  NN te H;  CvZ;  CB te M;  MvB te 
AadR;  JV te W;  GB te M;  C de K te ‘s-Gr;  AvH te S;  KdT te HG;  TR te R; € 60 
HvD te V; € 70 GB te S;  AT te S;  € 75 JT te W;  AvdS te W;  € 86,62 vdW te 
NB; € 100 RvD te G;  CB te B;  HV te K;  MdB te ‘s-G;  HvK te M;  MH te A;  MR 
te V;  AM te S;  JT te K;  GB te M;  GB te S;  JV te K;  HB te N;  GdR te B;  JO te 
KadIJ;  GdJ te V;  AvO te G;  GK te H;  GvL te P; € 115 LL en JL; € 125 TvW 
te N;  TvW te N;  TvW te N; € 150 AvdB te B;  CM te OadIJ;  MvdB te B;  NN 
te KadIJ;  AvA te R;  Wiko te ‘s-G;  HD te NT;  CB te KadIJ;  JvM te N; € 158 
MvG te A; € 175 NN; € 200 MdeP te M;  CdP te NadIJ;  DdP;  vdW;  MvdW 
te V;  CK te B;  GF te R;  DB te AadR;  VOF fa. Joosse-Donk te Dordrecht;  JvO 
te E;  MR te G; € 250 Prosperity & Welfare;  CK te W;  Homaree te Lunteren;  
PV te G;  NN te V;  RvE te H; € 301 JG te A; € 310 WvB te LadV; € 350 JV te 
R; € 400 CvdK te L;  JS te HG;  EvdH te R; € 450 HV te R; € 500 HS te OB;  
JA te IJ;  NN;  JS te D;  CvH te L;  CF te K;  JS te D;  FvB te B;  AS te G;  AW te 
B;  HvG te S;  NN te W;  SvdK te L;  JS te HIA;  LdJ te M;  EV te L; € 600 HG 
te A;  GN te M; € 700 Fonds Van den Heuvel-Maljers Langbroek;  HB te R; 
€ 750 Bonny Participaties te Capelle a/d IJssel;  JdW te S; € 1.000 NN;  D.J. 
van Dijk, doe-het-zelfartikelen;  NN te B;  AvZ te L;  Metselbedrijf M. Bloed 
te ‘s-Gravendeel;  NN te LadV; € 2.000 NN;  Van Iperen;  PvdS te Z;  Egak 
te Ochten; € 5.000 Stichting Mol-Kooiman; € 20.000 TK te U; € 38.359 
NN te S.
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Over het vierde kwartaal 2012 ontvingen we zonder 
nalatenschappen een bedrag van € 475.000. Dit is € 12.000 
minder dan het jaar daarvoor. Het jaar 2012 geeft echter 
in vergelijking met het voorgaande jaar een positief saldo 
aan. Over 2012 werd in totaal een bedrag van € 1.148.000 
ontvangen, wat € 43.000 of 3,9% meer is dan in het jaar 
2011. Daarnaast werd in het vierde kwartaal nog een 
bedrag van € 110.000 aan nalatenschappen ontvangen. 
Het totaalbedrag aan nalatenschappen over het jaar 2012 
bedraagt € 192.000. We zijn bijzonder dankbaar voor deze 
bedragen en zeggen, na de Heere, een ieder die hieraan 
heeft bijgedragen daarvoor hartelijk dank. In deze cijfers is 
echter nog niet de waarde begrepen van het vele vrijwil-
ligerswerk dat binnen Adullam wordt verricht. Ook alle 
vrijwilligers bedanken we van harte voor hun grote betrok-
kenheid bij onze gehandicapten. Vorig jaar hebben we her-

dacht dat 25 jaar geleden onze 
eerste voorziening Veldheim te 
Ede in gebruik is genomen. Van de 
overheid kregen we toen te horen dat 
een dagverblijf op levensbeschouwelijke basis 
niet werd gefinancierd. Zowel de investeringen als de 
exploitatie moesten we dus uit eigen middelen bekosti-
gen. Het was voor ons een wonder dat onze achterban 
ons zo ruim heeft gesteund, zodat we alles zelf konden 
betalen. De noodzaak van een eigen voorziening op 
Bijbelse grondslag voor onze gehandicapten werd door 
de achterban ingezien. Nu zijn we 25 jaar verder en nog 
steeds hebben we de financiële steun van onze achterban 
hard nodig. Gezien de komende bezuinigings- en andere 
maatregelen van de overheid, zullen we de komende tijd 
meer zaken uit eigen middelen moeten betalen. Ook zal 
meer beroep op vrijwilligers nodig zijn. Daarom doen we 
een beroep op u, om ons ook dit jaar weer royaal te steu-
nen. Gezien uw steun in het verleden, vertrouwen we erop 
niet teleurgesteld te worden. 

668.000

€ 1.148.000
(EXCL. NALATENSCHAPPEN)

Doelstelling 2012
€ 1.200.000
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Steun na 25 jaar   nog steeds nodig

Overzicht ontvangsten Donatiefonds

 4e kwartaal 2012
 Aantal Bedrag
Donaties 895 € 7.169,50
Giften  € 30.539
 Jaar 2012:
 Aantal Bedrag
Donaties 9820 € 78.518,50
Giften  € 137.951,54

drs. P.H.D. van Ree

Financiën

Legaten en nalatenschappen
CBdK-TvN te E € 110.097,27; MvW te M 
(nagekomen) € 44,68.

Busjes
Bruinisse € 26,90; Bruinisse € 41,60; 
Kampen/IJsselmuiden/Grafhorst 
€ 90; Urk € 2.609,58. 

Lingerie
Waardenburg € 1.000; Werkendam 
€ 2.500; Werkendam € 2.500; Wijk en 
Aalburg € 1.000. 

Verkopingen comités
Barneveld € 8.500; Ermelo € 713,55; 
Geldermalsen € 13.190; Hardinxveld-
Giessendam € 15.944; Kampen/
IJsselmuiden/Grafhorst € 2.400; Krimpen 
a/d IJssel € 63.000; Maartensdijk 
€ 2.000,39; Maartensdijk, herfstmarkt 
€ 1.233; Rijssen € 6.270; Staphorst
€ 18.461,58; Staphorst € 1.000; Stavenisse 
€ 910; Tholen/Sint Philipsland € 7.800; 
Verkoping Kroonheim € 22.367,77 minus 
opbrengst winkel ‘t Hofje 

€ -2.759,55; Werkendam € 13.000. 

Correctie decembernummer: de opbrengst 
van € 4.269,66 is afkomstig van comité 
Leerbroek i.p.v. Culemborg 

Diversen
Barneveld, kaarten fam. Baaij € 350; 
C. van Oort, zelfgemaakte kaarten 
€ 150; C. van Oort, zelfgemaakte 
kaarten € 175; Doornspijk, 
koopjesdagen Elburg € 400; Doornspijk, 
ouderavonden Lodenstein College 
€ 600; Doornspijk, winkeltje € 300; 
Doornspijk, zangavond Oldebroek € 600; 
Dordrecht, postzegelactie € 190; Ede, 
oliebollenverkoop € 18.000; Est, kaarten 
C. van Oort € 75; Est, zelfgemaakte 
kaarten C. van Oort € 150; Gouda, 
cartridges fam. J. de Jong € 225,39; 
Gouda, oud papier fam. Cammeraat 
€ 845,10; Gouda, psalmzangavond 
€ 1.350; Gouda, winterwandeling 
€ 425; Hendrik-Ido-Ambacht, N.N. 
€ 600; Hardegarijp, vrouwenvereniging 
€ 25; Hardinxveld-Giessendam, 

creatieve ochtenden € 565; Hardinxveld-
Giessendam, diversen € 3.838; 
Hardinxveld-Giessendam, kerkbusjes 
€ 5.428,30; Hardinxveld-Giessendam, 
kledingbeurs € 1.000; Hardinxveld-
Giessendam, krentenbroodactie € 950; 
Hardinxveld-Giessendam, oud papier 
€ 4.913; Hardinxveld-Giessendam, 
snoepactie € 908; Hoeksche Waard, 
krentenbroodactie € 5.010; J. de Vreugd-
Gerrits, statiegeldactie € 139,35; J. Koster, 
Zeeuwse Gezinsbeurs € 200; Katwijk, 
C. van Duijn, kerstkaarten € 20; Kesteren, 
kaarten C.C. v/d Brink € 30; Klaaswaal, 
Mylène-party Corrie Kruithof € 95; 
Krimpen a/d IJssel, cartridges € 164,22; 
Krimpen a/d IJssel, lege cartridges 
€ 140,73; Krimpen a/d IJssel, lege 
cartridges € 59,93; Krimpen a/d IJssel, 
kerkdienst € 1.659,30; Leerbroek, kaarten 
€ 1.650; Leerbroek, oliebollenverkoop
 € 2.751,20; Leerbroek, uit collecte HHK 
€ 10; Leersum, vrouwenvereniging 
Tabitha € 1.000; Lekkerkerk, uitverkoop 
boeken E. Lakerveld € 175; Lienden, 
winkeltje ‘t Smit € 500; Loenen a/d Vecht, 
Helpende Handen € 5.000; 
M. v/d Zwaan-Teeuw, winkeltje etc. 
€ 2.500; Maartensdijk, psalmzangavond 
€ 777,85; Maartensdijk, thuisverkoop 
G. Mulder € 110; Maartensdijk, 
kaarten mevrouw Van Asselt € 5; 
Middelburg, kaarten H. van Klinken-
Stouten € 454,45; Monster, kaarten 
L. de Jager € 100; Oldebroek, 
najaarsworkshop VOGG € 300; 
Waarder, ontmoetingsdag € 335; 
Oosterland, kaarten mevrouw 
Morks-v/d Dorpel € 400; Oosterland, 
kaarten mevrouw Bakker € 650; 
Oosterland, verkoopdag € 4.000; 
Punthorst, kaarten scholen met de 
Bijbel € 240; Rhenen, oud ijzer € 500; 
Rijssen, Brekeldschool € 275; 

Rijssen, houtproject 
€ 2.000; Sliedrecht, 
verkoping A. van 
Wijngaarden € 100; 
Staphorst, kringloop 
fam. Groen 
€ 2.300; Terneuzen, Zendingskrans 
Tabitha OGG € 300; Stavenisse/
Scherpenisse, kledingverkoop € 1.011; 
Stavenisse, tuinfair € 67; Stavenisse, winst 
fotokaarten Sfeer & Stijl € 100; Stavenisse, 
winst kaarten € 550; Stavenisse, workshop 
memobord € 53; Stavenisse, zelfgemaakte 
cadeauartikelen € 100; Stavenisse, 
bolchrysanten fam. Priem € 130; 
Stavenisse, fotokaarten Sfeer & Stijl
€ 75; Stavenisse, moonlight € 412,60; 
Stavenisse, zelfgemaakte cadeauartikelen 
€ 70,50; Tholen, fotokaarten € 300; 
W.M. v/d Vlies-Coster, thuisverkoop 
€ 750; Werkendam, kaarten Smitsman-v/d 
Heuvel € 23,30; Woudenberg, diverse 
acties € 1.500; Veiling St. Middelkoop & 
Zn. BV € 30.000 (ontvangen via Stichting 
Zorg Adullam)

Correctie decembernummer: 
de opbrengst van € 55 (cartridges) is 
afkomstig van comité Leerbroek i.p.v. 
Culemborg.

Gift voor woon-
zorgcentrum Barneveld
Vrijdag 14 december jl. 
organiseerde St. Middelkoop & 
Zn. BV hun jaarlijkse relatiedag. 
Tijdens deze relatiedag werden 
er ingebrachte goederen van 
leveranciers en relaties geveild. 
De veiling van deze goederen 
bracht bij elkaar het  mooie bedrag op van € 20.000. Het bedrag 
werd door twee gulle anonieme gevers verhoogd naar € 30.000. De 
toekomstige bewoners van het woon-zorgcentrum zijn zeer verblijd 
met dit prachtige bedrag en zeggen de organisatoren, leveranciers en 
alle gulle gevers hartelijk dank!
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Puzzel

Hoi puzzelaar,

Het is maart en de lente is alweer begonnen. We zien de knopjes weer aan de bomen komen 

en alles wordt weer groen. Ook worden er veel jonge dieren geboren. Je kunt er vast heel veel 

opnoemen! De oplossing van deze puzzel heeft hier ook mee te maken, dus snel puzzelen maar!

Zoek de plaatjes uit de puzzel op in dit Adullam-contact. Schrijf op de stippellijn wat bij het 

plaatje staat geschreven. Elk streepje is een letter. Als je ze allemaal gevonden hebt, schrijf je 

onderaan de puzzel de letters op die in de vakjes staan. Als je alles goed hebt ingevuld, kun je de 

oplossing lezen!

Succes met puzzelen en stuur de oplossing vóór D.V. 30 april a.s. naar:

Puzzelpost Adullam

Postbus 19

3770 AA Barneveld

Vergeet niet je naam, adres 

en leeftijd erbij te vermelden!

Voor de jeugd

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Nienke Karsten uit IJsselmuiden (6 jaar)
Rieneke Mudde uit Stolwijk (9 jaar)
Simon den Hollander uit Werkendam (12 jaar)
Hartelijk gefeliciteerd!

1

Oplossing:

2

3

4

5

6

7

8

10

9

1 2 3 4 5 6 7 8 109
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door juffrouw Bep Bron: ‘De kleine Henry en zijn drager’, M.A. Mijnders-van Woerden

Verhaal

In de hut zit Boosy met zijn klein-
zoon op schoot. Hij vertelt hem over 

vroeger, toen hij voor de kleine Henry 
moest zorgen. Henry is gestorven. Hij is 
nu in de hemel. Meer durft Boosy niet te 
vertellen. Hij durft niet te vertellen dat 
hij van meneer Smith een Bijbel heeft 
gekregen en dat Henry hem heeft leren 
lezen uit de Bijbel. O nee, hij durft echt 
niet te vertellen dat hij de Heere lief-
heeft. Boosy is bang voor de mensen uit 
zijn dorp. Misschien doden ze hem wel, 
als ze horen dat hij een christen is. 
Op een dag voelt Boosy zich ziek en 
zwak. Hij ligt veel op zijn matje in de 
hut. De kleine Indru zorgt voor zijn 
grootvader. Opeens zegt Indru: “Groot-
vader, ik ben mijn koperen pot bij de put 
vergeten. Ik zal hem vlug halen voordat 
het donker wordt.” Boosy knikt, “dat is 
goed.” 
Het duurt erg lang voordat Indru 
terugkomt. Boosy wordt ongerust. Met 
voorzichtige stappen loopt hij in de rich-
ting van de waterput. Uitgeput komt hij 
aan en blijft verschrikt staan. Hij hoort 
zijn kleinzoon roepen. Hij hoort ook de 
stem van de priester en van grootmoe-
der Zeebee. Ze roept: “Waar heeft je 
grootvader zijn zilver? Je grootvader is 
een lelijke christen!” “Mijn grootvader is 

geen lelijke christen”, huilt Indru. 
Boosy staat te trillen op zijn benen en 
loopt om de put heen. Indru ziet zijn 
grootvader het eerst. Hij werpt zich 
in zijn armen en snikt. Zeebee en de 
priester beginnen allebei vreselijk te 
schelden. Huilend laat Indru zich op de 
knieën vallen. Hij bidt: “O, heilige Gunga, 
bescherm mijn grootvader, bewaar 
hem, laat hem leven voor mij!” Met een 
diep verdriet en een groot schuldge-
voel hoort Boosy zijn kleinzoon bidden 

tot een afgod. O, dat mag niet. Gunga 
kan hem niet helpen. In het halfduister 
knielt hij naast Indru op de grond en 
houdt zijn hand voor zijn mond. Boosy 
bidt: “O, God van de christenen, mijn 
God. Vergeef de zonde van dit kind. 
Vergeef ook mijn zonden. Ik wil u niet 
meer verloochenen. Lieve Heere Jezus, 
mijn Zaligmaker, mijn enige hoop!” De 
priester en Zeebee staan even zwijgend 
te kijken, maar dan lopen ze op Boosy af 
en beginnen weer vreselijk te schelden. 
Indru klemt zich aan grootvader vast. 
“Lieve grootvader, kom mee naar onze 
hut!” Het kind snikt en trekt Boosy mee. 
Woedend kijkt Zeebee toe. Ze loopt naar 
Indru en trekt hard aan zijn arm. “Kom 
met mij mee! Je mag niet bij zo’n vuile 
christen wonen”, schreeuwt ze. Door de 
worsteling valt Boosy op een boom-
stronk. “Grootvader!”, gilt Indru. Zeebee 
begint nog harder te trekken. “Haaa… 
nu heb ik je eindelijk.”

Opeens klinkt er een harde stem: “Laat 
los dat kind.” Bij de waterput staat een 
grote blanke man. Het is meneer Smith. 
Zijn helpers staan op een afstand. De 
priester loopt vlug het bos in en ook 
Zeebee weet niet hoe vlug ze weg moet 
komen. Meneer Smith laat Boosy door 
zijn helpers naar zijn hut brengen. Hij is 
bewusteloos. Stil wast meneer Smith zijn 
gezicht en gaat met Indru naast hem 
zitten. Dan slaat Boosy zijn ogen op. Hij 
kijkt naar zijn blanke vriend en de kleine 
Indru. Meneer Smith begrijpt het en 
zegt: “Boosy, ik zal voor je kleinzoon zor-
gen.” De tranen lopen bij Boosy over de 
wangen: “God is goed.” Niet lang daarna 
sterft Boosy. Zijn laatste woorden zijn: 
“Kom, Heere Jezus… Ja, ik kom!”

Boosy’s enige hoop

Boosy met de Bijbel

Aan de buitenkant van het dorp staat de hut van Boosy en 

de kleine Indru. Indru woont bij zijn grootvader. Zijn vader 

en moeder leven niet meer. Samen hebben ze het goed, 

maar in het dorp is het niet fijn. Boosy en Indru worden vaak 

uitgescholden. Ze verachten Boosy, omdat ze denken dat hij 

een christen is. 
De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Nienke Karsten uit IJsselmuiden (6 jaar)
Rieneke Mudde uit Stolwijk (9 jaar)
Simon den Hollander uit Werkendam (12 jaar)
Hartelijk gefeliciteerd!
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Het is februari 2013... Wat zullen en mogen we nu weer vermel-
den in het maartnummer? Het blijft altijd maar weer afwachten! 
Gelukkig is er weer genoeg om de pagina’s te vullen. Allereerst 
vermelden we enige activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
Ook treft u weer een aantal nieuwe aankondigingen van 
activiteiten aan. De tijd gaat door... Evenals de activiteiten voor 
Adullam, zoals blijkt uit de berichtgeving op de verschillende 
pagina’s. Er is weer genoeg te doen in D.V. de komende periode. 
We wensen u allemaal veel succes en hartelijk bedankt voor de 
inspanningen!

H. Compagner

 D.V. donderdag 4 april 2013
Kledingverkoop; m.m.v. van D&M-fashion en Kleding voor 
Kinderen; van 10.00 tot 12.00 uur; zaal Ger. Gem., Schoolstraat 2, 
Scherpenisse en van 14.00 tot 20.00 uur in Woonzorgcomplex 
Scheldeoord, Weth. Moerlandstraat, Stavenisse 

 D.V. zaterdag 6 april 2013
Comité Hendrik-Ido-Ambacht; jaarlijkse verkoopdag; van 
10.00 tot 14.30 uur; Willem de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan 20, 
Hendrik-Ido-Ambacht.

 D.V. zaterdag 6 april 2013
Comité Rijssen; psalmzangavond met bovenstem; onder 
leiding van ds. H. Lassche; aanvang 19.00 uur, kerk open vanaf 
18.30 uur; Westerkerk, Rijssen. 

 D.V. zaterdag 13 april 2013
Comité Geldermalsen; verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
bedrijfshal Gebr. Van Doorn, Laageinde 15, Geldermalsen.

 D.V. zaterdag 13 april 2013
Comité Ouddorp; voorjaarsverkoping; van 9.30 tot 15.30 uur; 
Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp.

 D.V. zaterdag 4 mei 2013
Vrouwenvereniging ‘Ruth’, verkoopdag ten bate van de 
stichtingen Mbuma en Adullam; van 9.30 tot 13.00 uur; Maarten 
Lutherschool, Mr. J.B. Kanlaan 32, Punthorst.

 D.V. zaterdag 11 mei 2013
Verkoping; van 9.30 uur tot 13.00 uur; Hersteld Hervormde Kerk, 
Nederhemert; ingang Kapelstraat.

U bent welkom

Winterfair DAC 
Waardheim

Kinderen 
in actie

Op 28 december jl. werd de jaarlijkse 
winterfair op DAC Waardheim gehou-
den. Gezien de prachtige opbrengst 
(€ 6.500) was deze activiteit zeker de 
moeite waard! 

Samen werken

Door enkele 
kinderen zijn er in 
Bergambacht fles-
sen ingezameld 
voor Adullam. Dit 
heeft als resultaat 
dat zij een bedrag 
van € 234 hebben 
opgehaald. 

Nelleke Smitsman (11 jaar) heeft samen met haar 
broertje Kees en nichtje Marita van de Heuvel kaarten 
verkocht. De opbrengst hiervan was € 23,30. Anke 
Brouwer (8 jaar) en Janine Gerritse (8 jaar) zijn met 
een kijkdoos langs de deur geweest, wat € 9,22 
opbracht. Jacoline Dalm (11 jaar) gaat regelmatig 
met spullen en kaarten op pad. Samen met Antoinet 
Nobel verkocht ze voor € 35,10 en samen met haar 
zusje Anieke voor € 34,60. Deze opbrengsten zijn in-
geleverd bij comité Werkendam. Jongens en meisjes, 
bedankt voor jullie inzet!
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Vervolg op pagina 39

 D.V. zaterdag 18 mei 2013
Comité Ermelo; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
parkeerplaats Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, Ermelo.

 D.V. zaterdag 25 mei 2013
Comité Leerbroek; jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; 
parkeerterrein achter Dorpshuis De Schakel, Leerbroek. 

 D.V. zaterdag 8 juni 2013
Comité Gouda e.o.; psalmzangavond met bovenstem; 
aanvang 19.30 uur; algehele leiding ds. Tj. de Jong uit Staphorst; 
Hersteld Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 5, Waddinxveen. 
Toegang gratis, collecte voor Adullam. 

 D.V. zaterdag 22 juni 2013
Comité Woudenberg; fietstocht; opstappen tussen 10.30 en 
11.30 uur op het terrein van Van Vlastuin Tours, Zeisterweg 1, 
Woudenberg. Opstapgeld: € 2,50 per persoon, max. € 10,- per 

gezin. Eten en drinken volop verkrijgbaar. Graag aanmelden vóór 
D.V. vrijdag 14 juni, mailadres: adullamwoudenberg@kliksafe.nl, 
T 033 28 581 58 / 033 28 625 85. 

 D.V. zaterdag 6 juli 2013 
JAM-fietstochtcomité; sponsorfietstocht t.b.v. de stichtingen 
Mbuma en Adullam. Deze jaarlijkse fietstocht van ca. 75 km. 
start vanuit Hendrik-Ido-Ambacht. Meer informatie? Bel naar 
06 23 66 72 32, mail naar info@jamfietstocht.nl of kijk op www.
jamfietstocht.nl.

 D.V. dinsdag 6 augustus 2013
Comité Ouddorp; fietstocht; inschrijven van 10.00 tot 12.00 uur 
in de Eben-Haëzer.

 D.V. zaterdag 21 september 2013
Comité Ouddorp; najaarsfair; van 9.30 tot 15.30 uur; 
parkeerplaats Dorpstienden. 

Oliebollen uit Berkenwoude

Verkoping Sint Philipsland

Oliebollenactie in 
Garderen e.o. 

Jaarlijks 
worden bij 
familie M.C. 
de Jong in 
Berkenwou-
de heel veel 
oliebollen 
gebakken. 
Daar komt 
heel wat 
bij kijken. 
Verschillende mannen en vrouwen zijn er druk mee. Maar ook 
kinderen worden ingeschakeld om de oliebollen in zakken te 
doen. In een onverwarmde schuur valt dat niet mee, maar met 
de Adullam-mutsen en -shawls was het gezien de lachende 
gezichten heel goed te doen. 
Namens Adullam-comité Gouda e.o. alle medewerkers hartelijk dank!

Op 10 november jl. heeft Vrouwenvereniging Tabitha een verko-
ping gehouden in Sint Philipsland. Met inbegrip van de thuisver-
koop, kon het mooie bedrag van € 7.800 worden overgemaakt. Ze 
mogen terugzien op een goede verkoping. 

Deze actie heeft het mooie bedrag van € 1.248,86 opge-
bracht. Dit was niet gelukt zonder de hulp van de kinde-
ren van de Pr. Bernhardschool in Garderen, de kinderen 
van de Rehobôthschool in Kootwijkerbroek en alle andere 
vrijwilligers. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet! Op 
de foto’s ziet u de jongens die het meest verkocht hadden 
van hun school.
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Samen werken

Opgave voor de pagina’s  ‘Samen werken’

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

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

Inlevertijden:
Inlevertijd voor het juninummer: 
uiterlijk D.V. 30 april a.s.

Wie helpt ons in 
de zomervakantie?

Kunnen wij jou enthousiast maken om een 
weekje mee te draaien bij Adullam? Lijkt het jou 
ook wel wat om je werk af te wisselen met een 
week assistentie op een woonvoorziening, in het 
logeerhuis of op de zorgboerderij? Je kunt ook je 
studie aanvullen met praktisch werk en daarmee 
logés of deelnemers een waardevolle week in 
de zomervakantie 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. Kun je niet in de zomerperiode, 
maar wel in de meivakantie? Ook welkom! Neem 
voor vrijwilligerswerk contact op met Eduard 
Nap, T 0187 68 37 03 (logeerhuis De Mantelienge 
te Ouddorp; voor een slaapplaats kan zo nodig 
worden gezorgd) of Jintie Roo, T 0522 46 26 64 
(zorgboerderij Druivenstein te Staphorst). Wil je 
vakantiewerk komen doen? Bel dan naar Ineke 
Mekenkamp, T 0577 40 84 44 (woonvoorziening 
Kroonheim-Rietzanger/Zanglijster te Uddel).

Bezorgservice comité Staphorst

Borduren

Verkoop kerstkaarten 

Voor de vijfde keer is de actie ‘kerstkaarten bezorgen’ gehou-
den. Ongeveer 50 vrijwilligers hebben op DAC Horstheim in 
een goede sfeer het vele sorteerwerk uitgevoerd. Het comité 
ziet terug op een geslaagde actie die bij leven en welzijn eind 
2013 zeer zeker voor herhaling vatbaar is. De netto-opbrengst 
van de actie heeft het mooie bedrag van € 5.760 opgeleverd. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, wordt heel hartelijk 
dank gezegd!

Mevrouw Van de Pol-Herwig 
(rechts op de foto) uit Barneveld, 
borduurt al vele jaren handdoeken, 
gastendoekjes, slabbetjes enz. Wie 
verrast haar én Adullam op een 
volgende verkoping, door iets bij 
haar te kopen?

Groep 8 van basisschool De Wart-
burg in Woudenberg heeft kerst-
kaarten verkocht. De opbrengst 
was voor Adullam. Jongens en 
meisjes, nogmaals heel hartelijk 
bedankt voor jullie enorme inzet!

Ook de kinderen van de Eben-
Haëzerschool in Oldebroek hebben 
kerstkaarten verkocht. Jullie heb-
ben het mooie bedrag van € 1789,04 bij elkaar gebracht. De verkoop-
groep in Oldebroek hoopt in de toekomst weer een beroep op jullie te 
mogen doen. ‘Samen sterk voor onze medemens!’

Rectificatie 

In het contactblad van septem-
ber staat vermeld dat mevrouw 
Van Zwieten verzameladres is 
van Va1. Dat betekent niet dat zij 
alleen postzegels verzamelt. In 
het bijzonder verzamelt zij spaar-
punten (Va3), voornamelijk van 
Douwe Egberts. Het adres is:
C.W. van Zwieten, 
Gravin Jacobastraat 23, 2805 PL 
Gouda, T 0182 51 87 78

Fietstocht Ouddorp
In 2011 kon een mooi geldbedrag van de gehouden fietstocht be-steed worden aan een waterbed voor De Mantelienge. Dit waterbed is enige tijd geleden geplaatst. In 2012 is de opbrengst (het mooie bedrag € 2578,10) overgemaakt aan Adullam. Allen die er aan bijge-dragen hebben, onze hartelijke dank!
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Timmerbedrijf 
HJ Goudzwaard

www.timmerbedrijf-barneveld.nl

Wij maken 
orgelkasten 
voor hauptwerk 
Alles naar wens 
van de klant

HJ Goudzwaard  •  Amersfoortsestaat 116 
3772 cl Barneveld  •  06 4201 5471 b.g.g. 0342 414 116

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

staan garant voor een prettig bezoek.

RUIME COLLECTIE DAMES-
HEREN- EN AMBTSKLEDING
RUIME COLLECTIE DAMES-RUIME COLLECTIE DAMES-
HEREN- EN AMBTSKLEDING

Bruinehorst 23, 6744 PA Ederveen
tel. (0318) 57 81 10, www.warringkleding.nl
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Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

• Geneesmiddelen
• Homeopathische geneesmiddelen
• Fytotherapeutische geneesmiddelen
• Vitamines en Voedingssupplementen
• Huidverzorging
• Baby verzorging
• Direkt klaar 10x15 of  15x20
• Via lab. alle maten en fun art.
• Direkt klaar, gecerti� ceerd voor 
 documenten
• Div. modellen, grote sortering
• Panty’s, Maillot’s, Kniekousen, 
 Sokken e.d.

 Servicepunt PostNL

Drogisterij art. 

Foto Kiosk  

Pasfoto

Sieraden  
Beenmode

Haarmode
Speelgoed

Woondecoratie
Div. kado art.

VRAAG NAAR ONZE 
VASTE KLANTENKAART!
Alle waardebonnen uit andere folders bij 
ons in te leveren

Rijksstraatweg 79  |  3921 AC Elst (Utr.)  |  Tel. 0318-472223

Onderhoud 

leaseauto’s, alle merken!

Haal- en brengservices.

www.autodegro
ot.nl

140 occasions op voorraad

Galileïstraat 46
3902 HR Veenendaal
Telefoon (0318) 52 96 52



A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  m
aa

rt
 2

01
3

41

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

Gerrit Beens
Gerrit woont sinds 31 oktober 2011 op Muiderheim 
te Genemuiden. Daarvoor woonde hij 22 jaar op een 
neutrale woonlocatie in Sint Nicolaasga (Friesland). 
Voor Gerrit en zijn ouders was het erg fijn dat hij op 
een voorziening van Adullam kon komen wonen. Er 
wordt nu gebeden, uit de Bijbel gelezen en catechi-
satie gegeven. Hier geniet hij van! Ook is hij gek op 
(lucht)ballonnen. Hij vraagt nog vaak naar de lucht-
ballonnen in Joure, maar in de zomer kan hij hier ook 
luchtballonnen zien. Gerrit weet precies welk geluid 
een luchtballon maakt. Deze foto is gemaakt toen zijn 
vorige woonlocatie 30 jaar bestond (1999). Hij wilde 
maar al te graag poseren voor deze ballonnen! 

Hartelijke groetjes van Gerrit

Jannie Oosterwijk
Wat een verrassing voor de familie Oosterwijk: op 
17 december 1951 werd in dit gezin niet een grote 
jongen, maar drie kleine meisjes geboren! Zelfs 
koningin Juliana liet dit niet onopgemerkt voor-
bijgaan. We ontwikkelden als zussen een hechte 
band. Ik was de kleinste van de drie (nog geen 
twee pond). Na de geboorte moest ik een halfjaar 
in het ziekenhuis verblijven. 
Het werd al vrij snel duidelijk dat ik beperkingen 
had. Tot mijn tiende jaar bleef ik bij mijn ouders 
wonen. Daarna bezocht ik diverse dagverblijven. 
Vanaf mijn 36e jaar heb ik een plaats binnen Adul-
lam mogen krijgen. Aanvankelijk in Ede, maar toen 
in Alblasserdam de woonvoorziening Molenheim 
kwam, wilde ik graag naar mijn geboortestreek 
terug. Hier ben ik weer dicht bij mijn zussen en 
overige familie. Mijn liefste werk is de was opvou-
wen en strijken, zoals op de foto te zien is.

Groeten van Jannie

Herinneringen



We zijn getrouwd!

Matje van de Put 
(Kroonheim-Nachte-
gaal) en Heimen van 
den Berg stapten 
eveneens op 16 
november jl. in het 
huwelijksbootje.

Op 5 oktober jl. 
waren Jannette 

Westerbroek 
(Kroonheim-
Rietzanger/

Zanglijster) en Theo 
van Ravenhorst bruid 

en bruidegom.

Ook Peter van Wijk (DAC 
Wilgenheim) en Johanna 
Koudstaal trouwden op 16 
november jl.

Lydia van Asselt (Kroonheim-
Rietzanger/Zanglijster) werd 
6 februari jl. de echtgenote 
van Martin Boeve. 

Corianne Blaasse (De Mantelienge) 
en Niels van den Berge gaven elkaar 

op 16 november jl. het ja-woord.

Op 29 november 
jl. werden 
Marlies Jansen 
(Zuiderheim) 
en Maurits 
Lagerwaard een 
echtpaar.

Het huwelijk van Adeline van 
Wijngaarden (DAC Kroonheim) 
en Bertus van ’t Slot werd op 
20 december jl. gesloten.

Kroonheim-bewoners namen een kijkje buiten 
de deur en genoten volop. Lydia (1) kwam 
sfeerproeven op de nieuwe activiteitenboerderij 
van Kroonheim en dat beviel haar prima, evenals 
Woukje en Herman (2). Martruida (3) werd 
uitgedaagd door de sneeuw en liet zich echt niet 
kennen. Marjan (4) keek tijdens een bezoek aan 
De Hartenberg (’s Heeren Loo) haar ogen uit bij 
de bubbelbuis. 

Even buurten

Sneeuw en sfeer

 1

 3

 2

 4
42

A
d

u
ll

a
m

  
co

nt
ac

t  
 • 

  m
aa

rt
 2

01
3



Maar liefst vijf volle containers papier vernie-
tigd! Dat was afgelopen najaar het resultaat 
van een opruimactie op het Centraal bureau. 
Zoals u ziet was Van Wolfswinkel deze dag 
helemaal in zijn sas! 

Ook De Mantelienge ontkomt er niet aan: de grote 
schoonmaak. Alles wordt aangepakt, geen hoekje of 
gaatje wordt overgeslagen! Toch geweldig, zo’n groep 
vrijwilligers die steeds druk in de weer is voor het 
logeerhuis. Hartelijk bedankt voor alle inspanningen!

Schuiven, uren tellen, gaatjes vullen, rekening hou-
den met wensen… Dat is de klus waar Wilma van 
de Hoorn zich als roostermaker iedere maand weer 
voor geplaatst ziet. Toch ziet ze kans het rooster 
voor het team van DAC Kroonheim steeds weer 
passend te krijgen! Een compliment waard!

Veldheim - Eindelijk was het dan 20 december; de dag waar vier 
deelnemers lang naar uitkeken! Anneke Beijeman (1) en Geertje 
van de Riet (2) waren 25 jaar op Veldheim werkzaam, en Maarten 
de Graaf (3) en Caroline van de Hoef (4) al weer 12,5 jaar! 
Gezellig eten op de groep, uitgebreid in het zonnetje staan, 
mooie cadeaus en, niet te vergeten, iets lekkers. Regiomanager 
J. Brand deed een toespraak en als klap op de vuurpijl kregen 
Anneke en Geertje een mooie speld en oorkonde! 

12,5 jaar werkzaam bij 
Adullam: Willeke Thomas-
sen (DAC Veldheim).

Op een stralende dag in oktober stond bij Polder-
heim de enthousiaste vrijwilligersploeg weer paraat. 
De heren hebben al meerdere ‘projecten’ op hun 
naam staan. Deze keer ging het om een nieuw 
schuurtje. Dankzij hun inspanningen en vakman-
schap beschikken de Polderheimers nu over meer 
bergruimte, iets waaraan een chronisch tekort is. 
Heren, hartelijk dank voor jullie hulp!

Onder redactie van Mien van Ginkel

Vijf(!) containers

Grote schoonmaak

Rooster

2x25 en 2x12,5! 

Jubileum

Wéér een project!

Zo moeder, 
zo dochter!
De positieve, gezellige verhalen van 
haar moeder over haar vroegere werk 
bij Maanderheim, leidden ertoe dat 
Andra Rademaker de studierichting 
gehandicaptenzorg koos. Ze sol-
liciteerde bij Maanderheim naar een 
stageplek en werd aangenomen. Zo 
gebeurde het dat Andra nu stage 
loopt op dezelfde voorziening als waar 
haar moeder 24 jaar geleden met veel 
plezier werkte.
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Luisterboeken

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij iedere erkende boekhandel      
in Nederland of via www.christelijkeluisterboeken.eu

Burg. ten Veldestraat 50, 8281 ZT Genemuiden, Telefoon: (038) 3333 888, 
www.uitgeverijdetoren.nl, info@uitgeverijdetoren.nl

Luisteren naar boeken is leerzaam! 
Lezen is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. 
Maar niet   alle kinderen beleven hier evenveel plezier aan. Luis-
terboeken zijn dan een  uitkomst. Het ingesproken verhaal kan in 
combinatie met het boek gelezen worden, zodat de leesvaardig-
heid toeneemt. Tegelijkertijd versterkt het luisteren naar een ver-
haal simpelweg het vermogen om te luisteren. Deze vaardigheid is 
cruciaal om het kennisniveau van een kind te  laten toenemen. Los 
van alle educatieve voordelen voor kinderen die niet van lezen 
houden, zullen vrijwel alle kinderen genieten van een luister-cd. 

Volop Voorjaar!

Een mooie collectie doppen hoeden 
baretten hangt voor U klaar!

www.tgelderschhoedenhuys.nl

Geopend: di-do-vr-za van 13:30 tot 17:00 uur

Kerkstraat 6 5308 KH AALST
Tel. 0418 673 417

WWW.ASAV.NL

Bovenloopkranen

Hijsgereedschap

Maatwerk

Keuringen

Inspecties

Onderhoud

ASAV hef- en hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a
6716 BS Ede (Gld.)

E  info@asav.nl
T  0318 65 5675
F  0318 65 5919



Intercollegiale Kwaliteitsvisitatie (ICK)
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Het Centrum voor leren, werken 
en activiteiten leert zélf!

In het kader van het bevorderen van 
kwaliteitsbewustzijn en het uitwisse-
len van kennis tussen de verschillende 
voorzieningen, is een visitatieteam op 
bezoek gegaan bij DAC Waardheim. Het 
is de eerste keer dat een dergelijk ICK-
bezoek (Intercollegiale Kwaliteitsvisitatie) 
heeft plaatsgevonden. De ervaringen van 
deze pilot staan model voor een vervolg, 
breder in de organisatie. 

Wim vervolgt: “Samen met een collega-
evb’er heb ik een gesprek gehad over 
diverse onderwerpen. 
• Bij ‘arbeidsmatig werken’ kwam het 

punt ‘externe netwerken’ uitgebreid 

aan de orde. Binnen Waardheim wordt 
hier op diverse manieren aandacht aan 
geschonken. Denk hierbij aan het op-
zetten van een tuingroep, het schoon-
maken van kerken en koffieschenken bij 
oudere mensen.

• Bij ‘plannen’ werd o.a. besproken wat de 
doelstellingen zijn op cliënt-, team- en 
voorzieningsniveau. 

Het punt ‘identiteit’ is uitgebreid bespro-
ken. Binnen Adullam heeft dit bijzondere 
aandacht. 
Het was een fijn en leerzaam gesprek, ook 
omdat je over een weer hoorde hoe het er 
bij andere locaties aan toe gaat. Dit is erg 
verrijkend; je kunt veel van elkaar leren. 

Aan het einde van de dag zijn we met de 
verschillende disciplines bij elkaar geko-
men om de dag te evalueren. We hebben 
van het visitatieteam niet alleen veel waar-
dering voor ons werk gekregen, maar ook 
een aantal waardevolle tips waarmee we 
aan de slag zijn gegaan.”

Door de grote verschillen van deelnemers 
-qua kunnen en kennen- krijgt identiteit in 
de praktijk verschillend gestalte. Waar bij 
de ene groep alleen door de begeleider 
uit de Bijbel wordt voorgelezen, wor-
den bij de andere groep de deelnemers 
gestimuleerd zelf een stukje te lezen. 
Moeilijke vragen worden niet uit de weg-
gegaan. Eén van de begeleiders: “Soms 
vraag ik om het even op te schrijven en 
ga ik me thuis verdiepen in de vraag, om 
zo de volgende dag antwoord te kunnen 
geven.” Kennisoverdracht aan laagniveau 
is niet eenvoudig, “maar”, zo zei één van de 
begeleiders, “dan mag ik het ook aan de 
Heere overlaten.”

Wat is dat eigenlijk, zo’n Intercollegiale 
Kwaliteitsvisitatie?

 “Op 19 september jl. kregen wij visite op DAC Waardheim; een zogenaamd 
visitatieteam schoof  ’s morgens bij de koffie aan. Tijdens het koffiemoment dat wij 
iedere morgen om 8.30 uur met elkaar hebben, werd op een ongedwongen wijze 
de sfeer geproefd tussen ons als collega’s. Na binnenkomst van de cliënten zijn de 
gesprekken met de verschillende disciplines begonnen.” Met deze woorden kijkt 
Wim van Leeuwen, medewerker activiteitenbegeleiding DAC Waardheim, terug op 
een positieve en leerzame dag.

Gezamenlijk met diverse medewerkers, de orthopedagoog en deelnemers 
wordt gesproken over verschillende onderwerpen. Vier thema’s stonden tijdens 
deze visitatie centraal: Plannen, Veiligheid, Identiteit en Arbeidsmatig werken. 
Bij een ICK zijn de belangrijkste doelstellingen: 
• bevorderen van de kwaliteit(bewustzijn en -innovatie); 
• uitwisselen van kennis; 
• bevorderen van collegiale ontmoeting; 
• het geven en ontvangen van feedback (openheid).

Krijgt het een vervolg binnen Adullam?
Jazeker. Het visitatieteam én de ontvangende voorziening hebben een positief 
verslag uitgebracht en inmiddels is besloten om het Adullam-breed in te voeren. 

Wim met deelnemer Gerard Bakker, die zijn 
naam eer aan doet in de bakkerij.
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Wat kunt u verwachten?
• Bijna 100 kramen

• Catering

• Activiteiten voor jong & oud met als thema ‘Water’

• Skelterbaan

• Amerikaanse veiling

Kijk voor meer informatie op 
www.opendagwaardheim.nl.

Van harte welkom! 

Commissie Open Dag Waardheim

Zoals u van ons gewend bent, heeft de markt u alles te 
bieden, zodat u vooraf geen boodschappen hoeft te doen. 
Ook de kinderen kunnen zich prima vermaken. Dit jaar zal 
er ook een kraam zijn met nieuwe artikelen, echt van deze 
tijd… Komt u ook kijken?

Net als voorgaande jaren hopen wij weer op uw 
aanwezigheid.

U bent van harte welkom van 10.00 tot 15.30 uur!

Tot ziens op D.V. 1 juni 2013.

Dagactiviteitencentrum Veldheim
Bovenbuurtweg 33
6717 XA Ede

Comité Ede

Open Dag en 
verkoping DAC 
Waardheim
Op D.V. zaterdag 20 april 
2013 hopen we weer de 
jaarlijkse verkoping en 
Open Dag rondom DAC 
Waardheim te houden. 

Op D.V. zaterdag 1 juni 
2013 is het weer zover; 
de jaarlijkse verkoping 
ten behoeve van stichting 
Adullam!

Open Dag/verkoping

Open Dag en 
verkoping 
DAC Veldheim 

Datum: D.V. zaterdag 20 april 2013Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Groeneweg 10, Puttershoek

Datum: D.V. zaterdag 1 juni 2013Tijd: 10.00 tot 15.30 uur
Locatie: Bovenbuurtweg 33, Ede
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Nieuwbouw woon-
zorgcentrum te Barneveld 

Adullam groeit

Duurzaamheid 
In het recent vastgestelde huisvestings-
beleid van Adullam is Duurzaam Bou-
wen één van de mogelijkheden om ons 
rentmeesterschap tot uiting te brengen. 
Om deze reden is in het ontwerp van het 
woon-zorgcentrum rekening gehouden 
met diverse duurzame uitgangspunten 
en de daarmee samenhangende investe-
ringen. 

Voorbeelden
Per onderwerp is steeds beoordeeld of 
de terugverdientijd van de investering, 
door middel van energiebesparingen of 
anderszins, binnen de perken is gebleven.
• Een installatie voor warmte- en 

koudeopslag (WKO) in de bodem 
met bodemlussen. Deze instal-
latie zorgt ervoor dat door middel 
van vloerverwarming ’s winters het 
pand verwarmd en ’s zomers gekoeld 
wordt. In de zomer gebruiken we het 
koele grondwater om het gebouw 
te koelen, het opgewarmde water 
slaat men op in de bodem totdat het 
in de winter wordt gebruikt om het 
gebouw te verwarmen. Het koelen 
met grondwater kan direct. Voor 
verwarming wordt een zogenaamde 
warmtepomp op de bron aangeslo-
ten. In de praktijk zijn met deze tech-
niek besparingen van 95% op koeling 

en 40-50% op verwarming mogelijk 
(verwachte terugverdientijd: 13 jaar).

• Boiler met zonnecollectoren voor 
de douches. Door middel van de 
zonnecollectoren wordt het water om 
te douchen bijverwarmd (verwachte 
terugverdientijd: 15 jaar).

• Een ventilatiesysteem met warmte 
terugwinning. WTW-ventilatie met 
warmtewiel (verwachte terugverdien-
tijd: 8 jaar).

• Verder wordt gebruik gemaakt van 
led-verlichting, waterbesparende kra-
nen en douchekoppen en aanwezig-
heidsdetectie voor de verlichting. 

Het woon-zorgcentrum voldoet door de 
bouwwijze en de gekozen materialen 
ruimschoots aan de vereiste Energie-
Prestatie-Coëfficiënt (EPC), waardoor het 
predicaat ‘energiezuinig’ ruimschoots 
behaald zal worden. 

Bewustwording
Voor bewustwording is in de centrale 
entreehal een digitaal informatiepaneel 
gepland, met inzicht in hoeveel energie 
wordt bespaard door bovengenoemde 
maatregelen. Tevens zijn er voornemens 
om, bij het gereedkomen van dit pro-
ject, het onderwerp Duurzaamheid en 
Energiebesparing in de vorm van een 
aparte folder nader uiteen te zetten voor 
geïnteresseerden. 

Hartelijk dank voor het insturen van 
mogelijke namen voor het nieuwe 
woon-zorgcentrum. Er zijn 120 namen 
ingestuurd, waaruit de commissie een 
drietal namen zal voorstellen richting de 
Raad van Bestuur. Wellicht bent u heel 
benieuwd… Rond de opening zal de de-
finitieve naam bekend gemaakt worden.

......heim
woonzorgcentrum Barneveld

Met veel plezier gaan Gerrit Kleijer, 
Herman Huisjes en Wim Henk 

Koelewijn met paard Friso op stap.

Op D.V. vrijdag 7 juni a.s. wordt 
de activiteitenboerderij van DAC 
Kroonheim geopend. Samen met 
de deelnemers, echtpaar Oussoren, 
de wethouder, de Raad van Toezicht 
en Raad van Bestuur, het Manage-
mentteam, ouders en vrijwilligers, 
zal de officiële ingebruikname 
plaatsvinden. Tijdens dit moment 
zal de naam van deze boerderij 
worden onthult.

Activiteiten-
boerderij te 
Uddel



Wonen, slapen, inloopkasten en schuifwanden, 
stoffering, verf, raambekleding, verlichting, 

woonaccessoires, bed en badlinnen, babykleding 
en accessoires en een tienerafdeling!

Bouwstraat 29 | 7462 AX Rijssen | Tel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl


