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Mensen met een beperking in 
de kerkelijke gemeente

Aandacht voor...

…Steven Wolsheimer en Aron Kerpel

Inhoud Voorwoord

Het artikel met de heer Klein 
“Ze zijn ook kinderen van de 
gemeente” raakt het hart van 
het werk van Stichting Adullam. 
Het werk voor mensen met 
een verstandelijke beperking, 
opkomend uit de diaconale taak 
van de gemeenten. Treffend vond 
ik zijn opmerking: “Ik probeer hen 
niet alleen te onderwijzen; soms 
zijn ze ook mijn predikanten.”
Het artikel “Wat verandert er als 
mijn kind achttien jaar wordt?” 
geeft praktische handvatten 
bij wat van belang is rond die 
leeftijd, maar dat niet alleen: 
zorgconsulent Corrie Boogaard 
gaat ook in op de worsteling van 
ouders om los te moeten laten en 
dat niet te kunnen…
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Psalm 42:9m

Levensreis
Hoe duidelijk is vooral ook in deze Psalm dat de oprecht 
gelovige een gedurige strijd heeft te voeren. Hij heeft te maken 
met verschillende vijanden. Hij reist door de tijd, hij gaat door 
de wereld, maar is toch niet van de wereld. Wanneer wij iets 
mogen kennen van de vreze des Heeren, dan krijgen wij te 
maken met de macht van de duivel tegen ons, de verzoekingen 
en verleidingen om ons en de kracht van de oude mens in ons.
Wanneer wij het licht van de Heilige Geest en de onderwijzing 
van het Woord leren verstaan, dan blijft over onszelf genoeg 
te klagen, maar over de goedheid en trouw Gods is dan 
alleen maar te roemen. Bij dag had de dichter de dragende en 
ondersteunende goedertierenheid des Heeren ondervonden 
en des nachts mocht Zijn lied bij hem zijn. Wat kunnen de 
benauwdheden en zorgen vooral in de nacht terneerdrukken. 
De rust wordt niet gevonden en het uitzien naar de dag neemt 
toe. Wanneer de vijand ons bezoekt met zijn verleidingen en 
verzoekingen, als hij komt met krachtige aanvechtingen en 
bestrijdingen, wat kan het dan bang worden.
Kennen wij door Gods genade iets van de geestelijke strijd en 
worsteling? Heeft het Woord Gods gesproken in ons leven? 
Hij komt immers keer op keer tot ons in het gewaad van Zijn 
Woord met het ontdekkend en schuldigstellend onderwijs uit 
Zijn heilige wet en met de liefelijke lokking en nodiging van het 
Evangelie van vrije genade.

In geestelijke zin wordt het dan nacht, als de overtuigende 
werking van de Heilige Geest onze onreinheid en verloren-
heid bekendmaakt. Als we niet alleen het schadelijke en het 
schandelijke van de zonden gaan beleven, maar ook iets 
leren kennen van de aard der zonden. Immers, in zijn wezen 
is de zonde een daad van vijandschap tegen een goeddoend 
God. Wanneer de pijl van het Woord ons zo geraakt heeft dat 
ze doorgedrongen is tot in de kern van ons bestaan en dit 
werkelijkheid geworden is, dan is daar de nacht van zonden 
en schuld. Wat kan de macht van de boze ons dan aanvechten 
en benauwen. O, het is dan de nacht van de klaagzang; de 
boetezang mag dan aangeheven worden. “Genâ, o God, genâ, 
hoor mijn gebed.”
Echter, waar de HEERE Zijn zaligmakend werk schenkt, zal Hij 
ook Zijn verborgen ondersteuning vanuit Zijn goedertieren-
heid bekendmaken. Hij komt dan met Zijn bemoediging en 
vertroosting vanuit Zijn Evangelie. Hij geeft een zuchten en 
smeken aan Zijn genadetroon. Hij geeft een hoop, gewerkt 
in het hart door de Geest en gegrond in het Woord, op de 
Levende God, Die Zich openbaart in Zijn Woord en Evangelie.
In de nacht van de ontdekking aan zonde en schuld kwam 

de tollenaar in de tempel. Hij 
kwam als een zondaar en veroor-
deelde, wegens de eis van de wet en de last van zijn 
schuld. Hij kwam toch, op grond van het Evangelie van vrije 
genade. Zo kwam de verloren zoon om de vader te zeggen dat 
hij het kindschap verzondigd had, maar hij kwam toch wegens 
de barmhartigheid van de vader. 
Zo’n komst en zo’n schuldbelijdenis geeft al verruiming in het 
hart van zo’n zondaar, want het is een liefdewerk. Dit geeft toch 
enige verruiming in het gemoed.
Dan mag ook in de nacht het lied gezongen worden van Gods 

goedheid en trouw. De lofzang 
over de mogelijkheid van zalig 
worden. De lofzang ziende in 
het Woord, door de werking van 
de Geest, de uitnemendheid 
en volkomenheid van Christus, 
de Voorspraak voor de overtre-
ders. Als de toevluchtneming 
van het geloof en de overgave 
van het hart aan Hem gekend 
mag worden om als goddeloze 
gerechtvaardigd te worden, dan 
wordt het lied van Zijn verlos-
sende genade aangeheven.

Echter, er komen nieuwe nachten. De nacht van bestrijding en 
aanvechting. De nacht waarvan Jesaja 50 spreekt in het tiende 
vers: “Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft.” De 
nacht, als gevoel en tere afhankelijkheid geweken is. De nacht 
waarin we beleven dat wij ontrouw zijn en moeten belijden, 
met schaamte en smart, gedurig te struikelen. In zulke nachten 
wil Hij door de verlichting van Zijn Geest de Zijnen het onder-
wijs geven dat Zijn verbond, Zijn Woord en werk van geen 
wankelen weet.

Kent u zulke nachten, in geestelijke zin, van de klaag- en 
boetezang vanwege uw zonden en schuld? Zulke nachten van 
het lied vanwege de rijkdom van Zijn genade en onwankelbare 
trouw? Straks zal de klaagzang en de boetezang voor eeuwig 
verstommen, als de arme zondaar het bedelaarsleven mag 
afleggen en aan mag komen op die plaats, waar het nooit 
meer nacht zal zijn. Daar zal de lofzang tot in alle eeuwigheid 
aangeheven worden.
Kent u deze levensreis? Door de nacht van zonde en schuld, 
van aanvechting en bestrijding te reizen naar de eeuwige dag 
van Gods gunst en genade?

Overdenking

Ds. D. Heemskerk
Ouderkerk aan den IJssel

En des 
nachts 
zal Zijn 
lied bij 
mij zijn.
Psalm 42:9m
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Toen mij gevraagd werd een 
lezing te houden over de 
plaats van gehandicapten in 

de kerkelijke gemeente, was ik wat 
beschroomd. Ik had al eerder een 
dergelijke lezing gehouden voor 
kerkenraden, maar nu voor ouders… 
Ik wilde ouders en gemeenteleden 
namelijk niet kritisch maken ten 
opzichte van de kerkenraad. ‘Maar’, zo 
heb ik gezegd, ‘we moeten wel geza-
menlijk alert blijven, want de rol van 
onze gehandicapten in de gemeente 

vraagt wel onze aandacht’”, zo vertelt 
de heer Klein. Vanuit zijn achtergrond 
in het speciaal onderwijs kan hij veel 
ervaringsverhalen vertellen en dat 
doet hij ook graag.

Vaste plek
“Het begint al met de plaats in de kerk, 
letterlijk. Wij zijn soms erg verkrampt 
wanneer het gaat over onze plek. Dat 
vind ik erg, want ten diepste hebben 
we geen van allen een plek verdiend. 
Kijk bijvoorbeeld eens naar landen 

“

Frisse zomerzonnestralen 

schijnen door het raam 

in de Achterbergse 

woning. De heer G. Klein, 

voormalig directeur van 

de Rehobothschool in Ede, 

drinkt kleine slokjes van zijn 

koffie. Op de contactdag 

in december 2013 hield hij 

een lezing over de plaats 

van gehandicapten in de 

kerkelijke gemeente. De 

inhoud sprak bijzonder aan; 

reden genoeg om er een 

artikel aan te wijden. En 

hij kan er liefdevol en met 

genegenheid over spreken…

Tekst: Beppie Pellegrom, Beptekst
Foto’s: eigendom geïnterviewde personen

De plaats van bewoners en  logés  in de kerk

“Ze zijn ook kinderen van de gemeente”
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waar geloofsvervolging is. Voor gehandi-
capten is die vaste plek echter wél heel 
belangrijk; zij zijn verknocht aan vastig-
heid en weten bij binnenkomst ‘dáár 
moet ik naartoe’. Laten we daar reke-
ning mee houden.” Ook ambtsdragers 
geeft Klein wat adviezen mee. “Op het 
moment dat er een gehandicapte in de 
gemeente komt, vind ik dat de predikant 
of voorganger verplicht is om zich in die 

persoon en zijn of haar handicap te ver-
diepen. Ga allereerst naar de ouders toe, 
als die nog leven. Bevraag hen over hun 
kind. Maar lees ook wat de handicap kan 
inhouden. Pas deze informatie ten slotte 
toe en vraag jezelf af: wat betekent dit nu 
voor onze (lees)dienst of catechisatie?” 

Contact met ouders
Dat het begint met contact met de 
ouders, benadrukt Klein nogmaals. “Zelf 
hebben wij in onze gemeente een vrouw 
met het niveau van een klein meisje. Zij 
wilde geen hoed op in de kerk. Toen we 
spraken met de ouders, bleek dat die 
vrouw - net als een klein meisje - haar 
hoed afgooide. Maar wanneer moeder 
geen hoed zou dragen in de kerk, zou ze 
van slag zijn. Ze zit daarom zonder hoed 
in de kerk; dat weet iedereen en dan is 
het goed.”
Het huisbezoek speelt daarin ook een 
grote rol, beaamt Klein. 
“Het is zaak om het huis-
bezoek ook aan te passen. 
Zo belden we eens een 
moeder om een afspraak 
te maken. Toen we 
haar vroegen wat goed 
uitkwam, zei moeder: 
‘Graag op een zaterdag 
rond haar verjaardag.’ 
Toen we vroegen of we 
iets mee konden nemen, 
antwoordde de moeder 
eenvoudig: ‘Ze is zo blij 

met een bakje vers fruit.’ Zo gingen we 
met vers fruit naar haar toe. Hoewel ze 
moeilijk aanspreekbaar was, mochten we 
met haar nog een kort gedeelte lezen, 
wat eenvoudige teksten toelichten en 
een kort gebed doen. En noem de naam 

ook maar in het gebed; 
dat spreekt aan.” 

Catechisatie 
Zelf geeft Klein ook al tien 
jaar gehandicaptenca-
techisatie in Barneveld. 
Dat doet hij met liefde. “Ik 
probeer hen niet alleen 
te onderwijzen; soms zijn 
ze ook mijn predikan-
ten”, zo vertelt hij. Klein 
waardeert de eenvoud 
waarmee ze hem soms stil 

“Ik probeer hen 
niet alleen te 
onderwijzen; 
soms zijn 
ze ook mijn 
predikanten”

Dhr. Klein

• De heer Klein: “We kun-
nen nog zo veel leren van 
onze gehandicapten.”

• Hendrik Netjes van Muiderheim luistert 
graag naar orgelmuziek

De plaats van bewoners en  logés  in de kerk

“Ze zijn ook kinderen van de gemeente”

GEHANDICAPTEN IN DE KERKELIJKE GEMEENTE
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Al tien jaar kerkvrijwilliger
Plony Tanis werkt al tien jaar als kerkvrijwilliger bij 
logeerhuis De Mantelienge in Ouddorp. Op zondag gaat 
zij met enkele gehandicapten (soms met de leiding erbij) 
naar de kerk. Een halfuur voordat de kerkdienst begint, is 
Plony bij De Mantelienge om de logés op te halen. “Er zijn 
er die één keer per maand komen; zo ga je ze toch aardig 
kennen.”

Een zus van Plony werkte bij De Mantelienge 
en zodoende is Plony kerkvrijwilliger geworden. 
“Ze vroeg mij eens of ik met haar mee naar de 
kerk wilde gaan, als extra begeleiding. Dat heb 
ik gedaan en zo is het begonnen”, vertelt Plony. 
Omdat een begeleider soms met vijf of zes logés 
naar de kerk moet, is het fijn als er iemand bij 
is die extra begeleidt. “Het werk dat ik doe, is 
eigenlijk altijd hetzelfde, maar dan met andere 
logés”, vertelt Plony. 

Extra aandacht
De gemeente waar Plony kerkt met de logés, staat, volgens 
haar, open voor de gehandicapten. Plony: “Ze geven hen 
nog wat extra aandacht en groeten hen. Veel mensen ken-
nen een deel van de logés van De Mantelienge, omdat zij 
op Waardheim werken.” Ook de dominee haalt de logés en 
de leiding aan in het gebed. “Op donderdagavond wordt 

de avondsluiting in het logeerhuis ook door 
kerkenraadsleden verzorgd”, weet Plony. Ze 
denkt na: “Het heeft vooral meerwaarde dat je 
na de dienst nog meegaat koffiedrinken bij De 
Mantelienge. Dat vind ik leuk en zo leer je de 
logés ook op een andere manier kennen.” 

• Plony Tanis: “Het heeft meerwaarde om na de 
kerkdienst nog met de logés koffie te drinken.” 

•  Verdiep je in hun handicap; vraag de ouders ernaar.

•  Wees als ouders ook open over (de handicap van) je 
kind.

•  Wees hartelijk, ook als je het moeilijk vindt.

•  Wees kort en eenvoudig wanneer je hen aanspreekt.

•  Geef hen een plaats in het verenigingsleven.

•  Kijk niet steeds naar hen; dat leidt af.

•  Benader een gehandicapte niet als ‘zielig’.

•  Bid voor hen!

•  Maak goede afspraken met de ouders wanneer ze 
catechisatie volgen.

•  Geef hen een goede, passende plek. Op een vaste 
plaats, dichtbij de toiletten, voorin of juist achterin, 
dichtbij de deur.

•  Zorg ervoor dat de gehandicapte bij familie of beken-
den kan zitten en niet eenzaam in het pad of voorin. 
Uitsparingen in de bank zijn daarom belangrijk.

Tips bij het omgaan met 
gehandicapten in de gemeente

kunnen zetten bij Gods Woord. Of de openheid waarmee ze 
hem benaderen. “Er zat eens een jongen met een benauwd 
gezicht in de zaal. Hij bleek binnenkort naar de tandarts te 
moeten. Het zijn van die kleine dingen. Of die vrouw die 
met blijdschap vertelde over haar nieuwe stel kleren dat ze 
gekocht had. Of die gehandicapte die zelf geen vragen kan 
leren, maar de antwoorden van een ander nazegt. Ze hebben 
allen hun eigen gebruiken; die wil ik van hen weten en dat 
maakt het ook zo mooi om te doen.”

Van hen leren
Ten slotte wil Klein nog één ervaring meegeven: “Je kunt van 
onze gehandicapten nog zoveel leren. Ik zou willen mee-
geven: sta daarvoor open. Zelf word ik ook nog steeds door 
hen stilgezet. Bij de opening van het seizoen op Veldheim 
bijvoorbeeld. Ik hield daar een Bijbelvertelling over de 
kamerling van Candacé. Na afloop gingen de gehandicapten 
weer aan het werk, onder andere in de tuin. Ik liep nog een 
rondje en vroeg aan een jongen - ik kende hem niet - of hij 
het schoffelen leuk vond. Hij keek me stil aan en zei toen, zo 
met zijn voeten in de aarde: ‘Wat zou ik graag de blijdschap 
van die kamerling willen voelen.’ Terwijl ik alweer de aandacht 
schonk aan zijn tuinwerkzaamheden, zette hij mij nog eens 
stil bij Gods Woord. Wat geeft dat een verwondering!” 

GEHANDICAPTEN IN DE KERKELIJKE GEMEENTE
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GEHANDICAPTEN IN DE KERKELIJKE GEMEENTE

Harms moeder, Lenie de Visser, vertelt: 
“Harm is er al helemaal aan gewend 
dat hij iedere zondagmorgen mee 
mag. De eerste jaren was hij erg druk, 
maakte hij veel geluid en wiebelde 
hij veel. Dat doet hij nu veel minder. 
We hebben als gezin een vaste plek 
op stoelen in de kerkzaal, want een 
opklapbare bank is niet handig voor 
hem. De koster houdt de plekken voor 
ons bezet en Harm zit altijd tussen mij 
en een broer of zus in, zodat hij niet 
kan weglopen.” 

Naam noemen in het gebed
Sinds kort is de gemeente waar de 
familie kerkt vacant, maar voorheen 
had de dominee echt aandacht voor 
de gehandicapten in de gemeente. 
Lenie: “De dominee bad vaak voor 
hen en als Harm jarig was (geweest), 
dankte hij daarvoor en liet hij een een-
voudig psalmversje zingen. Ook in zijn 
preken sprak hij de kinderen dikwijls 
aan. Dat was erg fijn en Harm moest 
er ook weleens om glimlachen. Als de 
dominee vurig sprak of als er iemand 
moet niezen of hoesten, gaat Harm 
weleens hard lachen. We houden 
dan zijn hand vast om hem rustig te 
krijgen. De mensen in de gemeente 
kennen Harm goed, dus zij gaan er 
goed mee om.”

Betrokkenheid
“Veel mensen 
in de gemeente 
zijn erg hartelijk 
tegen Harm. Als 
hij jarig is, krijgen 
we ook een 
schoenendoos vol 
kaarten. Sommige 
gemeenteleden 
vinden het 
moeilijk om hem 
aan te spreken; ze kijken mij dan soms 
wat hulpeloos aan. Het helpt als je op dat 
moment iets positiefs zegt”, vertelt Lenie. 
“Gemeenteleden zou ik ook nog mee wil-
len geven: kijk niet steeds naar gehandi-
capten, wees hartelijk, doe niet zielig en 
probeer hen een plaatsje te geven in het 
gemeente- en verenigingsleven.” Lenie 
vervolgt: “Maar bovenal: bid voor hen!” 

Kind van de gemeente
Dat Harm onderdeel van de gemeente 
is, blijkt ook uit het feit dat mensen 
genieten van zijn reacties. “Ik hoor vaak 
dat mensen zeggen: ‘Hij is ook een kind 
van de gemeente’”, vertelt Lenie. Dat 
merkt ze ook als Harm na kerktijd soms 
nog even bij de jongeren gaat staan. “Er 
wordt soms wat verlegen, maar altijd leuk 
gereageerd. Dat vind ik heel fijn.”
Wat Harm zelf van de kerkdienst vindt? 

“Dat weet je niet precies, natuurlijk,” 
vertelt Lenie, “want Harm kan niet praten. 
Maar het valt me altijd op dat hij blij is als 
we in de kerk komen. Zingen vind hij erg 
mooi, als het maar niet te hard is.” Lenie 
denkt even na. “De eerste kerkgang van 
Harm vergeet ik niet meer. Dat was toen 
hij gedoopt mocht worden. Vanwege 
een ziekenhuisopname was hij al een 
paar maanden oud. We waren bang 
dat we hem zouden verliezen, maar de 
Heere heeft hem gespaard en voor hem 
gezorgd. Hij kreeg het teken en zegel 
van Gods verbond. De HEERE kan ook de 
betekende zaak geven aan onze Harm. 
Dat doet Hij niet om ons, maar om Zijns 
groten Naams wil!” 

Familie De Visser uit Aagtekerke neemt 

zoon Harm (18) iedere zondagmorgen 

mee naar de kerk. Harm is meervoudig 

gehandicapt. In de vakanties (en 

soms een weekend) logeert hij op De 

Mantelienge in Ouddorp. Bijna altijd gaat 

hij daar mee naar de kerk. 

• Moeder Lenie de Visser: “Harm is altijd blij 
als we in de kerk komen; het zingen vindt hij 
erg mooi.”  

“Wees hartelijk en bid voor hen!”
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Beekheim
Op vrijdag 11 april jongstleden was 
het zover: de opening van de nieuwe 
woonvoorziening in Barneveld. Een dag 
waarnaar door alle betrokkenen, maar 
in het bijzonder door de bewoners, was 
uitgezien. We mochten met heel veel 
mensen deze opening meemaken. De 
zaal van de kerk zat echt heel vol. Op zo’n 
dag wordt de onderlinge verbondenheid 
van allen die bij Adullam betrokken zijn, 
duidelijk gevoeld. 
De naam van de nieuwe voorziening is 
‘Beekheim’ geworden. De woonvoor-
ziening ligt op een markante plek in 
Barneveld, aan de Barneveldse Beek. De 
Barneveldse Beek heeft een meande-
rende vorm met veel micromilieus. Dat 
geldt in zekere zin ook voor woonvoorzie-
ning Beekheim. Er zijn vier verschillende 
bewonersgroepen in het complex; elke 
groep heeft zijn eigenheid en ze vormen 
samen het geheel van Beekheim! Elders 
in dit blad vindt u een uitgebreider 
verslag van deze opening.

Ontwikkelingen in het zorglandschap
Binnen het zorglandschap is veel 
beweging. De bekostiging van de zorg 
wordt grondig gewijzigd. Zoals het er 
nu naar uitziet, zullen voor Adullam drie 
nieuwe wetten van toepassing zijn op de 
zorgbekostiging: de Wet langdurige zorg 
(Wlz), de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) en de Jeugdwet. Voor de 

doelgroepen die vallen onder de Wmo en 
de Jeugdwet, zal het contracteren van de 
zorg straks via de gemeente gaan. Dat is 
een nieuw loket voor Adullam. 
Omdat wij vanuit onze identiteit zorg 
bieden aan een specifieke doelgroep 
(onze achterban), komen onze bewoners, 
deelnemers en logés uit veel verschil-
lende gemeenten. Deze maanden is het 
contracteren van de zorg in het kader van 
de Jeugdwet en de Wmo bij de gemeen-
ten aan de orde. Dit vraagt veel aandacht 
van Adullam.

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp 
In het kader van de ontwikkelingen heeft 
Adullam besloten deel te nemen in een 
samenwerkingsverband onder de naam 
‘Samenwerking Christelijke Jeugdhulp’. 

Inmiddels heeft Adullam de overeen-
komst voor de samenwerking onder-
tekend. Doel van de samenwerking is 
een goede afstemming van zorg en 
ondersteuning naar de zorgvrager en 
daarnaast het als een collectief optreden 
naar gemeenten. We denken met deze 
samenwerking voornamelijk de zorg voor 
onze KDC’ers in de toekomst beter te 
kunnen waarborgen.

Waarborgen van zorg

Adullam-
Actueel

Overlijden ds. Tj. de Jong
Op 15 april jongstleden is ds. Tj. de Jong, secretaris van de Raad van Toezicht, door 
de Heere uit het leven weggenomen. Samen met de heer Zevenbergen, voorzitter 
van de Raad van Toezicht, hebben we hem gedurende zijn ziekte diverse keren 
bezocht. Ds. De Jong heeft tijdens zijn ziekbed veel bestrijdingen gekend; hij sprak 
daarvan en mocht daarbij ook getuigen dat de Heere geen onrecht deed. Ds. De 
Jong heeft in zijn leven het Woord van God met vrijmoedigheid mogen uitdragen 
en veel werk mogen verzetten. Het werk van Stichting Adullam lag hem na aan 
het hart; hij heeft dit werk met liefde verricht. Ds. Lassche leidde de rouwdienst 
vanuit Hebreeën 13 vers 13 en 14 “Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de 
legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, 
maar wij zoeken de toekomende.” Ds. Lassche wees op de enig geldende offe-
rande die voor God kan bestaan: het offer van Zijn Zoon, Die buiten de legerplaats 
(de stad Jeruzalem) de smaadheid en de schuld van Zijn Kerk heeft gedragen. 
De Heere mocht mevrouw De Jong, hun kinderen en kleinkinderen en verdere 
familiebetrekkingen de kracht geven om dit verlies te dragen.

Overlijden Bertus Kelderman
Op 26 april jongstleden is Bertus Kelderman overleden. Bertus woonde nog maar 
kort op de Rietzanger. Gedurende deze korte periode is hij met veel liefde en inzet 
door het team van de Rietzanger verzorgd. De Heere sterke zijn moeder en ver-
dere familie bij dit smartelijke verlies en heilige deze roepstem nog aan ons hart.

A. Prins
Raad van Bestuur

Beekheim ligt op 

een markante plek 

in Barneveld, aan de 

Barneveldse Beek
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Aandacht voor...

Op de foto ziet u Steven: een vrolijke, blonde jongen 
van vijf jaar. Steven komt sinds november 2012 op 
Waardheim en bezoekt daar KDC-groep de Jasmijn. Altijd 
weer komt hij met een vrolijke lach uit de bus. Hij wil 
zelf zijn jas uitdoen, haalt zelf zijn broodtrommel en map 
uit de tas en vertelt op zijn manier wat hij thuis heeft 
beleefd.
Het eerste jaar kwam hij nog drie dagen per week, maar 
vanaf mei 2014 mag hij vijf dagen komen. Steven heeft in 
de tijd dat hij op Waardheim is al veel geleerd. Zo wilde 
hij eerst altijd alles graag weggooien, maar nu vraagt hij 
netjes of hij iets mag weggooien of dat hij het neer moet 
leggen. En zomaar ineens, als een ander kindje van de 
Jasmijn hard aan het werk is, vraagt Steven op zijn eigen 
manier of hij ook mag werken. Hij gaat in zijn stoel zitten, 
zegt ‘Bibi’ (wat ‘Steven’ betekent), maakt het gebaar van 

werken en geeft zelf aan 
wat hij wil gaan doen. 
Praten met gebaren… 
daar is hij ook zo knap in. 
Elke week oefent hij met 
Willemieke (de logopediste). 
Wilt u Steven verrassen met een mooie kaart met een 
dier erop? Als hij die kaarten ziet, zal hij erg zijn best 
doen om ook het gebaar te maken dat bij dat dier hoort!

Steven Wolsheimer
Mauritsstraat 24
3264 XK Nieuw-Beijerland

Deze vrolijke jongen is Aron Kerpel! Iedere dag komt 
hij in de bus van ome Rinus met  heel veel plezier naar 
Waardheim. Als Aron aankomt, kijkt hij altijd eerst naar 
de auto’s; hij weet dan precies welke juf er is! Knap hè?
Weet u, Aron werkt ook altijd hard op de KDC-groep het 
Madeliefje; hij wil graag de juf helpen met stofzuigen of 
ramen zemen. Hij rijgt van kralen een mooie ketting of 
hij oefent om helemaal zelf zijn handen te wassen en 
zijn cracker te smeren.
Wanneer Aron even fijn uitrust in de 
bedbox, vermaakt hij de jufs met zijn 
grapjes en gezellige praatjes. Als het 
mooi weer is, speelt Aron fijn buiten. 
In zijn sta-rijder rijdt hij dan rond; daar 
geniet hij van…
Maar Aron is veel ziek geweest en kon 
dan niet naar Waardheim; dat vond hij 
toch zó jammer! Elke morgen vroeg 
hij dan aan zijn moeder of hij al naar 

Waardheim mocht. En als hij dan weer opgeknapt was, 
nou, dan straalde zijn gezicht weer!
Helaas zijn er nog steeds zorgen rondom Aron: zijn 
nier functioneert niet goed en er zijn problemen met 
zijn rug. Het is erg spannend voor hem en zijn ouders, 
broertjes en zusje hoe het met Aron zal gaan in de 
toekomst. Aron zingt graag ‘Maar de HEER’ zal uitkomst 

geven’; dit wensen wij hem ook 
van harte toe!
Wat zou het leuk zijn om ook 
Aron te verassen met een kaart! 
Doet u mee?

Aron Kerpel
Julianastraat 35
3264 XG Nieuw-Beijerland

Steven Wolsheimer

Aron Kerpel

Bedankt!
Hartelijke dank, lieve mensen, voor zoveel 

kaarten die ik mocht ontvangen. Moeder en 

ik waren er erg blij mee!

Hartelijke groet uit Genemuiden, van 

Gerrit Hoekman
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In memoriam

Bertus Kelderman
Op zaterdag 26 april jongstleden overleed Bertus 
Kelderman in de leeftijd van 41 jaar. Bertus was 
sinds januari 2014 bewoner van de Rietzanger 
op Kroonheim te Uddel. Hij stond op de wacht-
lijst voor appartementenzorg in Beekheim te 
Barneveld. Bertus maakte veel mee in zijn leven. 
Door zijn ziekte en de bestralingen ging hij 
steeds verder achteruit. De zorg die hij kreeg op 
de Rietzanger, was intensief. Door de ziekte was 
weinig gerichte communicatie mogelijk. Soms 
was er contact, op andere momenten helemaal 
niet. Wel was duidelijk dat Bertus een krachtige 
persoonlijkheid was.

Op woensdag 30 april jongstleden vond de 
begrafenis plaats. De tekst voor de rouwdienst was 
genomen uit Lukas 7:13 “En de Heere haar ziende, 
werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, 
en zeide tot haar: Ween niet.” Het verdriet van-
wege het gemis van Bertus is er, maar wat is het 
nodig dat we in ons leven ook weten dat we van 
nature God missen. In de rouwdienst werd dat-
gene benadrukt, wat Bertus zelf ook in zijn leven 
regelmatig gezegd heeft: “Eén ding is nodig.”

Sterke de Heere zijn familie, maar ook de mede-
werkers en medebewoners van Kroonheim in dit 
smartelijk verlies en heilige Hij deze roepstem nog 
aan ons aller hart.

mw. H. Mekenkamp, locatiecoördinator

In memoriam

Ds. Tj. de Jong
Op dinsdag 15 april jongstleden nam de Heere uit 
dit leven weg ds. Tj. de Jong, in de leeftijd van 71 
jaar. Vanaf 1989 was ds. De Jong bestuurlijk betrok-
ken bij Stichting Adullam; eerst als lid van het 
algemeen bestuur en daarna als lid van de Raad 
van Toezicht. De laatste jaren was hij secretaris.
In ds. De Jong verliest de Raad van Toezicht - en 
Stichting Adullam als geheel - een markante, 
toegewijde persoonlijkheid, die met de gaven van 
hoofd en hart het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de gehandicapten mocht dienen. Binnen de Raad 
van Toezicht nam ds. De Jong een zeer gewaar-
deerde plaats in. 
Ds. De Jong was in de eerste plaats dienaar van 
het profetische Woord, dat zeer vast is. In zijn pre-
diking riep hij op acht te slaan op dat Woord als 
licht schijnende in een duistere 
plaats. Hij wees op de noodzaak 
in Christus te zijn. Daarin lag zijn 
geestelijk leven verklaard. Dat 
bepaalde ook zijn bestuurlijk 
handelen. 
Onze hartelijke deelneming 
gaat uit naar mevrouw De 
Jong, die in liefde zoveel mocht 
betekenen voor haar man en hem ook in het werk 
voor Adullam terzijde stond. Wij denken ook aan 
de kinderen en kleinkinderen. De HEERE geve 
kracht in de moeitevolle en verdrietige dagen.

drs. P.A. Zevenbergen, voorzitter Raad van Toezicht

O HEER’, ontdek mijn levenseind aan mij;

Mijn dagen zijn bij U geteld;

Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;

Een handbreed is mijn tijd gesteld;

Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,

De sterkst’ is enkel ijdelheid. 15
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Van de werkvloer

Wie is Herma Stip? 
Ik ben 28 jaar, geboren in Leuvenheim in een gezin 
van 10 kinderen. In 2007 ben ik getrouwd met 
Henriekus Stip. We hebben zes jaar in Klarenbeek 
gewoond en wonen nu sinds oktober met plezier 
in Elspeet. Ik werk op Kroonheim als huishoudelijk 
medewerker/kok. Eerst zes jaar op de Zanglijster en 
nu alweer twee jaar op de Rietzanger.

Hoe kwam jij terecht bij Adullam en wat was jouw eerste 
indruk van onze organisatie?
Ik was al langere tijd op zoek naar werk waarbij ik daadwer-
kelijk iets voor de medemens kan betekenen en waar ik 
tegelijk mijn hobby ‘koken en bakken’ uit kan voeren. Door 
iemand bij ons uit de kerk, die op Kroonheim werkte en 
wist dat ik daarnaar op zoek was, werd ik voor deze functie 
getipt. Zodoende kwam ik bij Adullam. Mijn eerste indruk 
was positief. Ik vond Kroonheim gezellig, maar tegelijk ook 
wel heel erg groot. Kroonheim is een goede en enthousiaste 
instelling; met elkaar gaan we voor onze bewoners.

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Ik begin ‘s morgens eerst met het opruimen van de meestal 
grote hoeveelheden was, die er liggen van de vorige dag. 
Daarna al het dagelijkse werk wat gebeuren moet: de vloeren, 
de keuken, de bedden, enzovoort. Om half 11 drinken we 
gezellig met alle collega’s koffie in de huiskamer.
De rest van de dag maak ik van alles schoon en 
doe ik boodschappen. Ook houd ik de voorraad 
van de schoonmaakmiddelen, het linnengoed 
en de lampen bij voor heel Kroonheim. Rond 
3 uur, half 4 begin ik met het eten. De menu’s 
worden samengesteld door elke keer een andere 
woongroep op Kroonheim. De bewoners kiezen 
meestal zelf de menu’s uit. Veel keus hebben wij 
als koks dus niet, maar het is altijd een uitdaging 
om er weer wat aparts en lekkers van te maken. 
Het koken vind ik altijd het leukste van de dag!

Waar word jij blij van in je werk?
Ik word blij als ik ‘s morgens de bewoners weer zie. Ik word 
blij van een vrolijke glimlach van een bewoner die net uit z’n 
bed komt. Ik word blij als ik hoor dat de bewoners heerlijk 
hebben gegeten, als ik merk dat collega’s het lekker schoon 
vinden op de groep, als ik aan het einde van de week alles 
klaar heb wat ik wilde. Ik word blij van het gezellige kof-
fiedrinken ‘s middags met bewoners en collega’s, van m’n 
collega’s die zo lekker enthousiast zijn en met wie ik het werk 

samen mag doen. Ja, eigenlijk word ik gewoon blij van m’n 
hele werk!

Wat betekent jouw werk voor de bewoners van de 
Rietzanger? 
Elke dag een schone leefomgeving, schone was en schone 
toiletten. Elke dag wordt zoveel mogelijk het eten gekookt in 
hun bijzijn, zodat ze ervan kunnen meegenieten. Ook probeer 
ik regelmatig, als ze in de huiskamer zijn, de was te vouwen 
en te strijken, om ook zoveel mogelijk een huiselijke sfeer te 
scheppen.

De veranderingen in de zorg leiden ertoe dat mensen die in 
de gehandicaptenzorg werken, beter moeten inspelen op de 
persoonlijke situatie van cliënten en moeten kijken naar wat 
ze zelf nog kunnen doen. Wat betekent dit voor jouw werk? 

Tot nog toe betekent het eigenlijk 
niet echt veel. Onze bewoners 
kunnen geen taken van ons 
overnemen door hun lichamelijke 
en verstandelijke handicap, dus 
ik heb geen idee wat er voor ons 
zou kunnen veranderen.

Wat zou je graag aan de lezers 
van dit interview willen meege-
ven met betrekking tot je werk? 
Denk bij ‘huishoudelijk werk’ niet 
gelijk aan alleen maar poetsen en 
toiletten. Het is zoveel meer. Het 
geeft zo’n bevredigend gevoel 
om iets, al is het maar heel iets, 
te kunnen betekenen voor de 
medemens die zo afhankelijk is 
van anderen. Voor die dingen te 
zorgen, waar ze behoefte aan en 
recht op hebben, maar waar ze 
zelf niet voor kunnen zorgen.

Naam:  Herma Stip-van Hattem
Leeftijd:  23 jaar

Functie:  huishoudelijk medewerker/kok
Waar:  Kroonheim (Rietzanger)
In dienst sinds:  oktober 2006

“Ik word blij 

als ik hoor dat 

de bewoners 

heerlijk 

hebben 

gegeten!”
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Het was 11 april jl. een blijde dag 
in Barneveld voor de bewoners van 
Beekheim. Als allen die binnen en 
voor Adullam werkzaam zijn wil-
len weten voor wie nu al het werk 
gedaan wordt, dan geeft zo’n dag 
informatie genoeg. Bewoners zijn 
blij met hun nieuwe kamers, met het 
gebouw, met de verzorging. Ouders 
en verzorgers zijn blij met de woning 
en de leefomgeving waarin hun kin-
deren of familieleden mogen leven. 
Een nieuwe woning!

Woning
Het is een simpel woord: ‘woning’. De 
inhoud en de emotionele lading zijn 
veelbetekenend. Een woning is een 
verblijfplaats, een vestigingsplaats. De 
emotionele lading is dat een woning 
de plaats is waar je je thuis voelt. Een 
woning is een soort ankerplaats. Je kunt 
veel reizen en trekken, maar telkens kom 
je weer terug in je woning. Een woning 
is een rustplaats; zij biedt bescherming; 
zij biedt veiligheid. Een woning is de 
veilige haven. Foto’s van mensen op de 
puinhopen van hun huis na een aardbe-
ving doen beseffen wat de emotionele 
waarde van een woning is. Een woning 
is een deel van je leven!

Toekomstbestendig?
Tegenwoordig bouwen we toekomst-
bestendige woningen. Elke levensfase 
vereist een bepaald soort woning: 
verdiepingen of gelijkvloers, veel of 
weinig slaapkamers. Allerlei varianten 
zijn mogelijk. Toekomstbestendige 
woningen maken het mogelijk in bijna 
alle levensfasen toch te blijven wonen 
in hetzelfde huis. Toekomstbestendig? 
Ja, wat is toekomstbestendig? De 
bewoners van Beekheim kunnen 

toekomstbestendig wonen. De aardse 
toekomst is echter relatief. Eens is de 
woning geen rustplaats meer, geen 
beschermend oord, geen veilige haven. 
Het is noodzakelijk onze bewoners en 
elkaar daarop te wijzen. 

Gods Woord en inzettingen
Bij de opening van de bijeenkomst 
in Barneveld spraken we kort over 
de woorden uit Johannes 1:38. De 
discipelen van Johannes volgden de 
Heere Jezus. “Zie, het Lam Gods!”  De 
twee discipelen hoorden hem dat 
spreken. Dat gezegende ‘horen’ deed de 
discipelen Jezus volgen. Een Goddelijk 
wonder. Zij waren verlangend naar 
geestelijk onderwijs. “Meester, waar 
woont Gij?” Eveneens een Goddelijk 
wonder. In verlegenheid om geestelijk 
onderwijs van de Leraar ter gerechtig-
heid vroegen zij naar de woonplaats van 
Christus. Waar woont Christus? In Zijn 
Woord en in Zijn inzettingen. Daarin is 
het geestelijk voedsel te vinden voor 
begerige zielen. We hebben misschien 
een toekomstbestendige woning, maar 
die eenvoudige vraag is nodig: “Meester, 
waar woont Gij?” Rust, bescherming 
en veiligheid is door genade alleen te 
vinden in Christus.
Mozes wenste zijn volk toe: “De eeuwige 
God zij u een Woning; en van onder, 
eeuwige armen.” Ondanks het label ‘toe-
komstbestendigheid’ zijn alle 
woningen van tijdelijke aard; 
ook de woonvoorzieningen 
van Adullam. Wij hebben 
de wetenschap van 
David nodig: “Red 
mij, HEERE, van 
mijn vijanden; bij 
U schuil ik”,  Psalm 
143:9.

Vele woningen
Het is zorgelijk als wij te zeer opgaan in 
de huisvesting voor de tijd. Natuurlijk, 
dankbaarheid mag er zijn. Maar ten 
diepste moet het gaan om rust in God 
door Christus. De Hemelvaartsdag ligt 
weer achter ons. Wat zei Christus tot Zijn 
discipelen: “Uw hart worde niet ont-
roerd; gijlieden gelooft in God, gelooft 
ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn 
vele woningen; anderszins zo zou Ik 
het u gezegd hebben; Ik ga heen om 
u plaats te bereiden.” Het eeuwig delen 
in díe gemeenschap, het verblijf in díe 
woningen is de eeuwige toekomst voor 
hen die door genade Jezus mogen 
volgen en dagelijks vragen: “Meester, 
waar woont Gij?”

Toekomstbestendig wonen
Gedachte-

Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

Wees mij een rots, 

om in te wonen; 

Een schuilplaats, 

waar mijn hart

Steeds toevlucht 

vindt in smart.

Psalm 71:2

19



Tekst: Els Arends

In beeld

Als Eibert geboren wordt, lijkt alles normaal. 
Tot hij vier maanden is, ontwikkelt hij zich 
zoals alle andere baby’s. Maar na die vier 
maanden merkt zijn moeder voor het eerst 
iets bijzonders aan hem. “Op vrijdagavond 
zag ik een vreemde beweging, zijn ogen 
rolden, hij werd helemaal stijf en hij kromp 
in elkaar. Ik schrok, maar toen ik m’n man 
erbij wilde halen, was hij weer normaal. Op 
zaterdag waren we een dagje weggeweest 
en toen zag ik weer dat Eibert heel vreemd 
deed.”
De verontrustende symptomen blijven zich 
herhalen. “Zaterdagavond zagen we het nog 
een keer. Hij deed weer van die bewegingen, 
hij kromp in elkaar, ging spugen en huilde 
heel hard. We dachten echt dat we hem 
kwijt zouden raken.” In allerijl rijden Eiberts 
ouders met hem naar de huisartsenpost. 
“Toen we daar aankwamen, was alles weer 
normaal. Wij spraken onze grote zorgen uit 

en we opperden dat hij misschien epilepsie 
had. Maar de assistente zei dat het geen 
epilepsie kon zijn, omdat kinderen die een 
epileptische aanval hebben, juist slap zijn en 
niet zo krampachtig als wij beschreven. Op 
dat moment geloof je dat. We zijn weer naar 
huis gegaan.”

Epilepsie
Eenmaal thuis wordt Eibert in bed gelegd en 
alles lijkt rustig. Tot de volgende zondagoch-
tend. “We haalden hem uit bed en hij had 
weer een aanval. We hebben gelijk weer de 
huisartsenpost gebeld en konden komen. 
Toen we daar aankwamen, was de aanval 
weer over. Weer werden we gerustgesteld en 
naar huis teruggestuurd.” Maar de aanval-
len volgen elkaar op. “We geloofden allebei 
niet meer dat er niets aan de hand was. 
Daarom hebben wij opnieuw gebeld naar de 
huisartsenpost, nu met het verzoek om een 
kinderarts te zien.”
Eenmaal in het ziekenhuis kijkt een assistente 
Eibert na. “Terwijl ze met hem bezig was, 
kreeg hij een aanval. Ze riep meteen de 
kinderarts erbij. Op het moment dat ze Eibert 
zag, zei ze dat het epilepsie was. De krampen 
die hij had, heten salaamkrampen.”
De maandag daarop wordt in Amersfoort 
een EEG gemaakt. “We kregen ’s middags de 
uitslag dat het epilepsie was; het syndroom 
van West. De arts vertelde ons dat hij niet 
kon vertellen hoe het verder met de ontwik-
keling van Eibert zou gaan. Het kon nog alle 
kanten op.”

Zwemmen vindt Eibert van Putten heerlijk. 

Spetteren met water ook. Op een foto in zijn 

album slaat hij vol overgave in de bak met water 

die op zijn kinderstoel is gezet. “Water is voor 

Eibert genieten. Hij straalt als hij kan spetteren.”
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“Eibert 

heeft al elf 

verschillende 

medicijnen 

gehad, maar 

tot nu toe 

slaat niets 

goed aan”

Dankdag
Een lang ziekenhuistraject volgt. Eibert 
wordt ruim twee weken opgenomen in 
het WKZ. “Hij kreeg een ACTH-kuur: een 
Prednison-achtige kuur. We weten nog 
goed dat hij op dankdag thuiskwam uit 
het ziekenhuis; reden voor ons om dank-
baar te zijn, ondanks de zorgen.”
Tijdens en na de kuur is Eibert drie maan-
den aanvalsvrij. “Hij kreeg een opgeblazen 
gezicht van de medicijnen, maar we 
waren dankbaar dat de epilepsie een tijdje 
stillag. Na drie maanden kreeg hij weer 
aanvallen. Hij heeft toen nóg een kuur 
gehad, maar die hielp korter.”

Uitgeput
Inmiddels is Eibert bijna zes jaar oud. “Hij 
is afgelopen jaren langzaam achteruit 
gegaan. Momenteel heeft hij acht tot 
tien keer per dag een aanval. Vaak 
spuugt hij daarbij zijn eten uit. Eibert 
heeft al elf verschillende medicijnen 
gehad, maar tot nu toe slaat niets 
goed aan. Hij blijft heftige aanvallen 
houden; heel de dag. Je merkt dat 
hij er erg moe van wordt. Hij is echt 
uitgeput. Daardoor merk je ook dat 
hij niet vooruitgaat in ontwikkeling. 
Als hij een dag goed in zijn doen is, 
kruipt hij af en toe op z’n buik door 
de keuken. Vorig jaar november is 
een NVS-apparaatje onder zijn huid 
geplaatst. Dat geeft stroomstootjes af 
naar de hersenen. We hopen dat we 
daardoor nog verschil gaan zien; dat 
de aanvallen misschien op den duur 
verminderen.”
Eibert heeft een sonde in zijn maag, 
waardoor eten en medicijnen gegeven 
worden. “Toen hij kleiner was, moesten we 
hem medicijnen in zijn mond geven, maar 
dat was een heel getob. Later kreeg hij 
een neussonde, maar die ging er telkens 
uit. Dan moest ik hem weer terugplaatsen 
en dat was geen prettig werkje. Nu gaat 
dat gelukkig veel soepeler.”

Veldheim
Als Eibert ruim twee jaar is, begint de 
kinderarts over een dagbesteding voor 
Eibert. “Voor ons was de zorg in welke 
omgeving hij terecht zou komen. We 
hebben toen zelf contact opgenomen 
met Adullam en gevraagd wat daar de 
mogelijkheden waren voor Eibert. Hij kon 
al snel op Veldheim terecht. Toen was hij 
nog geen drie. Eerst ging hij twee dagen 
per week, later drie. Nu is hij vijf en mag 
hij vijf dagen, maar dat hoeft van ons nog 
niet. Het zijn voor zo’n klein jochie toch best 
lange dagen. Hij gaat om tien voor half acht 
met de bus naar Ede en is pas tegen vijf uur 
thuis. Dan zijn vier dagen al heel wat.”

Mede dankzij de hulp van oma en andere 
mantelzorgers lukt het om Eibert de rest 
van de tijd thuis te verzorgen. “We hopen 

dat hij nog lang thuis kan blijven wonen. 
Ook zijn we dankbaar dat hij op Veldheim 
zijn eigen plekje heeft, waar een verant-
woorde dagbesteding voor hem is en waar 
het net zo gaat als thuis. Hij, maar ook wij, 
voelen ons thuis op Veldheim, waar met 
veel liefde voor Eibert wordt gezorgd.”

• Water is voor Eibert 
genieten. Hij straalt als hij 
kan spetteren
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De opbrengst van dit concert is voor het 
Woord & Daad project ‘Huizenbouw Bangladesh’. 

HOOFDSPONSOR:

MET MEDEWERKING VAN: 

Christelijk
mannenkoor Jeduthun
UIT AMERSFOORT O.L.V. ARIE KORTLEVEN 

Marcel van de Ketterij
ORGEL

Jaap Eilander 
PIANO

Marjolein de Wit  
DWARSFLUIT

Henriëtte Barten  
DWARSFLUIT

BENEFIETCONCERT
DV ZATERDAG  12 JULI  19.30 UUR

Oude Kerk  Barneveld

Toegangsprijs
Voorverkoop: €7,50  /  t/m 12 jaar €5
Bij de ingang: €10  /  t/m 12 jaar €5
Max per gezin: €25

Toegangskaarten bestellen: 
via www.fietsvooreenhuis.nl
E-mail info@vanharberden.nl / tel. 0318-559500
of bij Boekhandel De Wedloop Barneveld



In de lens

Tijdens de NLdoet-
dagen op 20 en 21 maart 
jongstleden hebben heel 
veel vrijwilligers de handen 
uit de mouwen gestoken 
voor Adullam. Hartelijk dank hiervoor! Hierbij 
een kleine impressie. Zoals u ziet, werden 
allerhande klussen opgepakt…!

Tekst: redactie

   Vrijwilligersdag: 

NLdoet 1  Burgemeester C. van 
der Knaap van Ede zette 
zich in op de bakkerij van 
Veldheim.

2  Twee actieve 
dames, die op 
Veldheim het 

schoonmaken van het 
ballenbad voor hun 

rekening namen!

3  Schommelverhuizing

5  Glashelder

4  Onkruidvrij

6  Rust

1

2

Ook op Kroonheim waren veel 
vrijwilligers actief:

7  Op Muiderheim 
kreeg onder andere 
de buitenboel een 
grondige beurt!

7

3

4

5

6
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OPENING BEEKHEIM

Voor 47 bewoners werd op vrijdag 
11 april jongstleden een nieuw 
wooncomplex geopend. Deze 

bewoners vonden een nieuw ‘thuis’ in 
Barneveld. Zij zijn vanuit Maanderheim, 
Borchheim, Veluweheim of vanuit thuis 
komen wonen in dit nieuwe gebouw. 
En dat de bewoners hier blij en dank-
baar voor zijn, is te merken aan hun 
gezichten en reacties. In de toespraken 
die volgen, merkt eenieder dat er in de 
afgelopen jaren veel werk verzet is en 
dat het resultaat er mag zijn! Daarom is 
het fijn dat er zoveel belangstelling is, 
wat de sfeer verhoogt.

Op zand of op een rots?
We worden welkom geheten door de 
heer B. (Bert) de Vries, locatiecoördina-
tor van deze nieuwe woonvoorziening. 
Hij geeft in het kort een gesprek weer, 
dat hij had met een bewoner. Deze 
vroeg hem waar de nieuwe voorziening 
op gebouwd is: “Op zand of op een 
rots?” De bewoner dacht aan het woord 
uit de Bijbel over de dwaze en wijze 
bouwer.  Een les voor ons allemaal! 
De Vries geeft het woord aan de voor-
zitter van de Raad van Toezicht, de heer 
Zevenbergen, die met ons de middag 

opende. Hij sprak tot ons over Johannes 
1:29-40, waarbij de vraag van de disci-
pelen gesteld werd aan de Heere Jezus: 
“Rabbi, waar woont Gij?” 

Spontane vragen
De heer A. Prins, Raad van Bestuur, 
begint met enkele vragen te stellen aan 
de bewoners: “Wie woonde er eerst in 
Veluweheim?”, “Wie in Maanderheim 
of Borchheim?” Bij de laatste vraag, 
wie er nog thuis woonde, komen ook 
een aantal vingers omhoog. De heer 
Prins houdt de spanning er nog wat 

in over de nieuwe naam: hij geeft aan 
dat het nieuwe ‘heim’ nog een geheim 
is… Achtereenvolgens geeft de heer 
Prins wat gedachten weer over de drie 
begrippen ‘verhuizen’, ‘je huis’ en ‘je 
thuis’. Gericht op het tijdelijk huis, maar 
zeker op het eeuwig huis. Het spontane 
van deze middag kwam regelmatig 
naar voren; bijvoorbeeld toen een 
bewoner aan de heer Prins vroeg: “Hebt 
u mijn kamer al gezien?” 

Duurzame nieuwbouw
In vogelvlucht vertelt de heer J. (Jaap) 

Een gezellige drukte, de 

bewoners netjes gekleed 

op deze vrijdagmiddag, 

een gebakje met 

Adullam-logo, veel 

belangstelling van 

Adullam-betrokkenen, 

begeleiders die in gesprek 

zijn met familieleden van 

bewoners, ballonnen in 

de kleuren wit, groen en 

blauw, en overal om ons 

heen blije gezichten... 

Een thuis gevond en in Barneveld: Beekheim
Verslag van de opening van een nieuwe woonvoorziening
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Tekst: mw. H. (Henny) van den Brink     Foto’s: A. (Ton) Doornenbal

Brand hoe de afgelopen jaren zijn 
verlopen, voordat dit nieuwe gebouw 
geopend kon worden. Reeds in 2008 
zijn de eerste gesprekken gevoerd en 
nu is het resultaat opgeleverd. 
Rentmeester zijn is te zien in de water-
besparing, het opslaan van warmte, de 
regentonnen voor het opvangen van 
water en het zorgen voor de zwalu-
wen en vleermuizen. Brand bedankt 
de mensen en bedrijven die hieraan 
bijgedragen hebben. Vanuit technisch 
adviesbureau 
M3E krijgt Brand 
een duurzaam-
heidscertificaat 
uitgereikt en wel 
een A+-label!

Betrokkenheid
Daarna is het de beurt aan de burge-
meester van Barneveld, de heer J.W.A. 
van Dijk, om met een aantal bewoners 
een gesprek te voeren. Hij stelt enkele 
vragen aan Corrie de Gram, Lammert 
Flier en Wim van de Peut. Zo komen 
we met elkaar te weten hoe het reilt 
en zeilt in de nieuwe woonvoorzie-
ning. Een blijk van waardering volgt 
op het gesprek. Een familielid van een 

bewoner, de heer Joosse, overhandigt - 
namens alle families en bewoners - een 
cheque om tuinsets te kopen voor in de 
binnentuin. Hartelijk dank!

Spannend moment… 
Nadat dominee Heemskerk dit gedeelte 
van de middag heeft afgesloten door te 
laten zingen Psalm 25:6 en te eindigen 
met gebed, is het tijd om met elkaar 
naar buiten te gaan voor de openings-
handeling. Als we vanuit de kerk naar 
het mooie, versierde, nieuwe gebouw 
gaan, zien we al veel gekleurde ballon-
nen in een net zitten. En ja, verstopt 
in de ballonnen, zit het bord met de 
nieuwe naam. Burgemeester Van Dijk, 
Raad van Toezicht-lid Van Ree, wethou-
der De Kruijf en de bewoners Hendrik 
Jan Vochteloo, Maarten de Graaf en Ton 
Kool mogen samen hard trekken aan 
de touwen om het net om de ballon-
nen weg te trekken. En ja hoor, het 
lukt! Alle ballonnen gaan de lucht in, 
net als de ballonnen van de bewoners! 
En daar verschijnt de naam… geen 
Kippenheim, geen Vellerheim, maar: 
Beekheim.

Bezichtiging Beekheim
Dan is er nog volop gelegenheid 
om Beekheim te bezichtigen, waar 
veel mensen gebruik van maken. 
Gezelligheid in de woonkamers, tijdens 
het bijpraten op de gangen en tijdens 
het bezichtigen van de kelder inclusief 
activiteitenruimte en fitnessruimte. Op 
veel kamers en appartementen staan 
de bewoners klaar om te vertellen hoe 
mooi hun kamer geworden is. Een 
eigen plekje in een veilige omgeving 
hebben zij mogen ontvangen, met de 
boodschap die we ook deze mid-
dag gehoord hebben: “Meester, waar 
woont Gij?”

Een thuis gevond en in Barneveld: Beekheim
Verslag van de opening van een nieuwe woonvoorziening
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H
ACHTTIEN WORDEN

Er verandert heel veel wanneer 
iemand 18 jaar wordt, legt zorg-
consulent C.J.P. (Corrie) Boogaard 

uit. “Voor de wet is iemand dan vol-
wassen. Hij of zij mag dan ook zelf 
belangrijke beslissingen nemen, zowel 
op financieel als op medisch gebied. 
Als ouders dan vooraf niets geregeld 
hebben, kunnen er moeilijke situaties 
ontstaan met verstrekkende gevolgen.”

Om het voor ouders gemakkelijk te 
maken, heeft Adullam een mooie folder 
gemaakt. Daarin worden alle verande-
ringen beschreven. Ook staat duidelijk 
uitgelegd waarover ouders van kinde-
ren met een handicap moeten naden-
ken en wat ze tijdig moeten regelen. 
Uit enkele praktijkvoorbeelden blijkt 
welke problemen zich kunnen voor-
doen als ouders niets hebben geregeld. 

Het eenvoudig 

afwerken van een 

aantal actiepunten 

is het bepaald niet. 

Als een kind met een 

verstandelijke beperking 

bijna achttien jaar 

wordt, moeten ouders 

een aantal zaken 

regelen vanwege de 

meerderjarigheid van 

hun kind. Juist dát 

moment maakt het voor 

ouders zo moeilijk. “Het 

is weer een belangrijk 

kruispunt in het leven.”

Wat verandert 
er als mijn 
kind achttien 
jaar wordt?

“Een belangrijk kruispunt in het  leven”
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Tekst: Ewout van der Staaij

Neem Cornelis, een 20-jarige jongen 
met een licht verstandelijke beperking. 
Hij heeft geen vrienden, behalve op 
zaterdagavond. Dan deelt hij na de 
jeugdvereniging van de kerk sigaretten 
uit en laat hij anderen gebruikmaken 
van zijn mobiele telefoon. Ook drinkt hij 
veel bier. Zodoende merkt hij dat zijn 
geld snel op gaat. Zijn ouders zijn ten 
einde raad…

Of neem Naomi, een 40-jarige vrouw 
met een matig verstandelijke beper-
king. Zij woonde altijd bij haar ouders. 
Maar toen die beiden in vrije korte tijd 
na elkaar overleden, was er ineens een 
probleem: waar kon Naomi wonen? 
Ze wilde niet bij Adullam wonen, want 
daar was geen televisie. Voor haar - niet 
meer bij een kerk aangesloten - zus-
sen maakte het niet uit of ze binnen 
een identiteitsgebonden organisatie 

zou wonen of niet. Als haar ouders in 
hun leven hun enige zoon tot mentor 
hadden aangesteld, zou hij beslissings-
bevoegdheid zijn geweest en in de lijn 
van Naomi’s opvoeding hebben kunnen 
handelen.

Vooruitschuiven
“Deze voorbeelden zijn beslist niet uit 
de lucht gegrepen”, benadrukt Corrie. 
“Ze laten duidelijk het belang zien 
dat ouders op tijd het een en ander 
hebben geregeld. Tegelijk valt het te 
begrijpen dat ze die zaken vaak voor 
zich uit schuiven. Het heeft ook met 
het loslaten van je zoon of dochter te 
maken. En je wordt in zekere zin ook 
gedwongen na te denken over je eigen 
levenseinde. Want wie zorgt er voor je 
kind als je er zelf niet meer bent? Dat is 
een ingrijpende vraag, vooral als je al je 
hele leven met al de liefde van je hart 
voor je kind hebt gezorgd.”
In gesprekken die Corrie heeft met 
oudere ouders, bemerkt ze vaak de 
worsteling om een kind los te moeten 
laten en dat niet te kunnen. “Want voor 
de wet mag je kind vanaf zijn of haar 
achttiende dan volwassen zijn, een kind 

met een handicap blijft voor ouders 
altijd het kind dat niet op eigen benen 
kan staan. Andere kinderen maken, 
naarmate ze ouder worden, steeds meer 
hun eigen keuzes. Maar bij een zoon 
of dochter met een handicap ligt dat 
anders. Dat geeft ook een andere band.”      
In de gereformeerde gezindte slaat 
helaas de ontkerkelijking toe. Mede 
daarom is het voor ouders belangrijk 
om bewindvoering of mentorschap 
te regelen als hun kind met een 
verstandelijke beperking achttien jaar 
wordt. “Als ouders wegvallen en er 
andere kinderen in het gezin zijn die 
niet meer in lijn van hun opvoeding 
denken, kan dat vergaande gevolgen 

Ze wilde niet bij 

Adullam wonen, want 

daar was geen televisie

“Een belangrijk kruispunt in het  leven”

Veranderingen bij 
meerderjarigheid 
van uw kind

U als ouder(s)…
• krijgt geen uitkering 

kinderbijslag meer;
• hebt nog een verlengde 

onderhoudsplicht van drie jaar;
• moet nadenken over 

rechtsbescherming (curatele, 
bewind of mentorschap).

Uw kind…
• moet zelf (eventueel) een 

ziektekostenverzekering 
afsluiten en (zorg)toeslagen 
aanvragen;

• wordt in principe zelf 
budgethouder PGB;

• moet een eigen bijdrage betalen 
bij AWBZ-indicatie;

• gaat voor waskosten betalen als 
hij in een instelling woont;

• ontvangt een donorformulier;
• krijgt stemrecht bij verkiezingen.
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hebben als er belangrijke beslissingen 
moeten worden genomen”, benadrukt 
de zorgconsulent. “Dat kan gaan om de 
vraag of iemand moet gaan wonen in 
een identiteitsgebonden woonvoorzie-
ning of niet, maar ook om ingrijpende 
medische beslissingen rond wel of 
niet opereren. Het is daarom goed dat 
ouders een zoon of dochter of een 
andere goede bekende in of buiten de 
familie beslissingsbevoegd maken, die 
in elk geval wél wil handelen in lijn met 
de opvoeding. Als dat tijdig is geregeld, 
kan dat ouders veel rust geven.”
Verschuivingen

In de tijd dat mevrouw Boogaard nu 
bij Adullam werkt, ziet ze langzamer-
hand een verschuiving optreden. Nog 
afgezien van het feit dat kinderen met 
bepaalde beperkingen ook veel ouder 
worden dan vroeger. “We hadden eerst 
veel oudere ouders met oudere kinde-
ren die lang thuis woonden. Nu komen 
er steeds meer jongere ouders die hun 
jonge zoon of dochter aanmelden voor 
een voorziening bij Adullam. Je merkt 
bij deze ouders soms dat ze haast uit 
overbezorgdheid alles heel vroeg en 
ook heel goed willen regelen.”
Deze jonge ouders weten ook goed 
de weg op internet en hebben veel 
contacten met andere ouders. Mede 
vanwege de bezuinigingen in de zorg 
- zodat Adullam goed op de financiën 
moet letten - worden veel zaken dan 
ook steeds meer digitaal geregeld. 
Corrie: “Zo kunnen ouders ook de folder 
over wat er verandert als een kind 
achttien jaar wordt, op de website van 
Adullam lezen. Tegelijk merk ik dat veel 

ouders er eens rustig met ons over wil-
len doorspreken. Daar moet ook ruimte 
voor zijn, juist omdat het voor ouders 
weer zo’n kruispunt is in het leven waar-
bij allerlei gevoelens loskomen over het 
verleden, heden en de toekomst van 
hun zoon of dochter met een handicap.”
De zorgconsulent benadrukt dat de 
tijd dat Adullam allerlei administratieve 
zaken voor ouders verrichtte, voorbij 
is. “Wij zijn een zorgaanbieder, dus 
richten we ons als zorgconsulenten 
in eerste instantie vooral op zaken die 
direct met het dagelijks leven op onze 
voorzieningen te maken hebben, zoals 
de wettelijke vertegenwoordiging. Het 
is van belang dat ouders een mentor 
of bewindvoerder hebben aangesteld 
voor hun kind, die beslissingen mag 
nemen op het persoonlijke vlak. Een 
eerste mentor kan natuurlijk een ouder 

zelf zijn, maar als die wegvalt, is het van 
belang dat er al een tweede mentor is 
aangewezen die in lijn met de wens van 
de ouders zal handelen.”

Ook voor ouders die willen leven in 
afhankelijkheid van de Heere is het 
belangrijk dat zij de wettelijke verte-
genwoordiging van hun kind met een 
handicap goed regelen, stelt mevrouw 
Boogaard. “Ik heb veel respect voor 
ouders bij wie je duidelijk proeft hoe 
zij ervaren dat zij juist dít kind met een 
handicap van de Heere hebben gekre-
gen; dat Hij voor hen heeft gezorgd en 
dat óók zal blijven doen. Maar ik denk 
dat het gepast is om ook in deze zaken 
het goede voor je kind zoeken door 
zorg tijdig uit handen te geven.”

Wettelijke vertegenwoordiging

• Mentor (mag beslissingen nemen op het persoonlijke vlak)
• Bewindvoerder (mag beslissingen nemen op het financiële vlak)
• Curator (combinatie van mentor en bewindvoerder)

…wie zorgt er voor je 

kind als je er zelf niet 

meer bent…

ACHTTIEN WORDEN

Lees de folder op de website: 

www.adullamzorg.nl/informatie
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Voor al uw verkopingen voor het 
goede doel. Tevens uw adres voor:

telefoon 06 4720 4301

www.aartdebloemenman.nl

bloemen
planten

tuingoed
boeketten

Drogisterij Pater
DROGISTERIJ • HOMEOPATHIE • PARFUMERIE • FOTO

 Servicepunt PostNL

• 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.

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



Weet je waarom het óók zo belangrijk is? De Heere is de Maker van ons lichaam. Jij moet je 
lichaam goed verzorgen. Dat kan. Dat heb je gelezen. Onder andere door handen te wassen. 
Dat wil de Heere. Dat kun je ook lezen in de Bijbel. Als je het niet alleen kunt, dan kan je familie, 
verzorger of begeleider je helpen. Dat is niet raar, maar fijn! De Heere wil ook mensen gebrui-
ken om jou te helpen…!

Wanneer moet jij je handen wassen?  Kijk maar naar de volgende plaatjes. 

Hoe kun jij je handen wassen?

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Hygiëne… is goed zorgen voor je lichaam! 
Weet jij wat dat is?
Hygiëne is een moeilijk woord. Het betekent dat je ervoor zorgt dat jouw lichaam schoon 
blijft. Zo komen er geen kleine beestjes in je lichaam. Die beestjes noemen we micro-
beestjes. Ze zijn zó klein, dat jij ze niet kunt zien. Apart hé? Die kleine beestjes komen op 
jouw lichaam. Via je handen, de lucht (druppels), het eten, water en het aanraken van 
dingen. Ook door speeksel, spuug en bloed kunnen ze in je lichaam komen. 

Deze pagina is speciaal voor jou. Picto’s kunnen je helpen om 
de tekst te begrijpen. Je kent ze vast wel. Misschien gebruik je 
ze wel voor je dagprogramma. Veel lees- en kijkplezier!

Tekst: Anneke Roosink

Als je gaat 
koken. 

Maak je han-
den goed nat. 

Als je buiten 
hebt gespeeld.

Wrijf je han-
den over 
elkaar. 

Als je niest, 
hoest of moet 
snuiten.

Spoel de zeep 
weg met 
water. 

Als je naar 
de wc bent 
geweest. 

Pak zeep. 

Als je dieren 
hebt geaaid.

Wrijf met je vin-
gers over alle 
vingertoppen. 
Wrijf ook tus-
sen je vingers.

Als je hebt 
schoonge-
maakt. 

Droog je 
handen af. 
Ook tussen je 
vingers. 
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WMF 
Palermo            9 pers./ 89 dlg.  €   819,- €   249,- 
Dune            9 pers./ 89 dlg. €   819,-  €   369,- 
Sonic             9 pers./ 89 dlg.  € 1076,-  €   795,- 
Mignon             6 pers./ 71 dlg.  € 1024,-  €   500,- 
Avance             6 pers./ 70 dlg.   € 1257,-  €   600,- 
Signum             9 pers./ 89 dlg.   € 1317,-  €   455,- 
Virginia             9 pers./ 89 dlg.   € 1759,-  € 1199,- 
Vision             9 pers./ 89 dlg.   € 2009,-  €   965,- 
 
Keltum 
Haags lofje      9 pers./ 100 dlg. € 1149,-  €   795,- 
Hollands glad                9 pers./ 100 dlg.  € 1099,-   €   699,- 
Princes            9 pers./ 100 dlg.   € 1099,-   €   799,- 
Puur             9 pers./ 100 dlg.  € 1039,-  €   675,- 
 
Villeroy & Boch 
Piemond           9 pers./ 60 dlg.   €   732,-  €   449,- 
Neu Faden        9 pers./ 60 dlg.  € 1108,-  €   786,- 
 

 

Dorpsstraat 1 Garderen    www.onderdelindeboom.nl 

Dinsdag t/m vrijdag 09.30 – 17.30  Zaterdag 09.30 – 17.00 

Uitgeverij Om Sions Wil  |  T. 0182 - 53 21 58  |  www.omsionswil.nl

Gezinsmagazine voor kinderen, jongeren, 
(jong)volwassenen en ouderen

Interkerkelijke, pastorale inhoud  -  Vriendelijke prijs
Tweewekelijks bij u thuis

Helder

Verdiepend

Pastoraal

Probeer 
nu 6 nummers 

voor slechts

 € 9,95



Servicecentrum
1. André Dannenberg uit Rijssen als medewerker financiën
2. Paula Innemee uit Elst als secretaresse
3. Betsie Scholtus uit Rhenen als medewerker 

personeelszaken

Kroonheim
Wielewaal/Nachtegaal
4. Eline Kok uit Ermelo als oproepkracht medewerker 

woonbegeleiding
5. Eline ten Voorde uit Elspeet als oproepkracht medewerker 

woon- en activiteitenbegeleiding
Dagactiviteitencentrum
6. Naómi van den Broek uit Uddel als oproepkracht mede-

werker activiteitenbegeleiding

Beekheim
7. Teunie van de Kieft uit Harskamp als oproepkracht mede-

werker woonbegeleiding 

8. Mariëlle Bouwman-Brand uit Lunteren als oproepkracht 
medewerker woonbegeleiding

9. Mathilde van de Munt uit Barneveld als oproepkracht 
huishoudelijk medewerker

Veldheim
10. Bertina Romijn uit Kootwijkerbroek als oproepkracht 

medewerker activiteitenbegeleiding
11. Jennie Kloppenburg uit Rhenen als activiteitenbegeleider

Zuiderheim
12. Mariska Jongeneel uit Sommelsdijk als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding
13. Nicoline van Dorp-de Groot uit Gouda als oproepkracht 

medewerker woonbegeleiding
14. Wilma van der Ham-van Wingerden uit Krimpen aan den 

IJssel als medewerker woonbegeleiding
15. Carlinde Kleppe uit Scherpenisse als oproepkracht mede-

werker woonbegeleiding

In de afgelopen maanden zijn weer een aantal nieuwe 
medewerkers benoemd. Zij maken samen met vele anderen 
het bestaan van Adullam mogelijk en dragen bij aan goede 
zorg en begeleiding voor onze zorgvragers. We zijn blij met 
onze nieuwe medewerkers en daarom stellen wij ze graag aan 
u voor! We hopen dat jullie met veel plezier aan de slag gaan 

en we wensen jullie veel succes!
Wilt u óók werken bij Adullam of bent u op zoek naar een 
waardevolle invulling van uw vrije tijd? Kijk dan op:
www.werkenbijadullam.nl voor de actuele vacatures of 
meld u aan als vrijwilliger! Op onze website kunt u meer infor-
matie vinden over hoe u ons als vrijwilliger kunt steunen.
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Personeelsregister Tekst: Aline van de Maat
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Puzzel

Hallo allemaal, 

Wat een speurneuzen zijn jullie, zeg! Er 
was zelfs een hele ‘speurklas’ bij, deze keer. 
De verschillen in de kleurplaten hadden 
jullie allemaal goed gevonden. Deze keer 
gaan we puzzelen met woorden die in het 
Adullam-contact staan. Zo leren we van 
alles over het wonen en werken van de 
mensen bij Adullam. Zet de woorden op 
de goede plaats in de puzzel. Sommige 
letters zijn al ingevuld om je een beetje te 
helpen.

De letters die in een vakje met een 
cijfer komen, mag je onderaan in de balk 
invullen. En als je het een beetje moeilijk 
vindt… dan is er vast wel iemand die je 
een beetje wil helpen. Stuur de puzzel met 
het antwoord vóór D.V. 18 juli a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Vergeet niet je naam, adres en leeftijd erbij te 
vermelden!

activiteit Ede leren rolstoel vrijwillig bakkerij  eten 
logeren spelen werken boerderij gehandicaptenzorg maken stage 
winkel client gezellig Molenheim thofje wonen DAC 
KDC Muiderheim Uddel zorgen

Oplossing:

De prijswinnaars        van 

de vorige keer zijn:

Edward Mussche 

uit Punthorst (4 jaar)

Jeanine van Ee 

uit Kootwijkerbroek (7 jaar)

Nellena Oomen 

uit Nederhemert (11 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd!

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt
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W eet je wat, dacht hij, laat 
ik de wagen voor deze 
keer vlak naast de ingang 

zetten. Op de stoep. Hij draaide aan het 
stuur en reed zijn auto de stoep op. Hij 
stapte uit en wilde naar de consistorie 
lopen, toen een jochie wat riep. 
“Daar mag de auto helemaal niet staan!” 
Het jongetje stond op het raamkozijn 
om door het venster naar binnen te 
kunnen kijken. Best brutaal, dacht domi-
nee Poort. Het leek een nogal brutaal 
jongetje. Toen de dominee naar binnen 
ging, dacht hij er nog even over na. Als 
dat jochie daar bleef staan, dan kon het 
nog wat worden onder de kerkdienst.
De dominee ging de consistorie in. Daar 
was de kerkenraad ook. Het was tijd 
om de dienst te beginnen. Hij liep de 
kerk in, naar de kansel. En inderdaad, 
de jongen stond er nog. Op het kozijn, 
achter het raam. Hij begon te schreeu-
wen. Het was duidelijk te horen. Niet 

wat hij schreeuwde, maar wel dát hij 
schreeuwde. Dominee Poort stond op 
de preekstoel en merkte het ook. Een 
jochie dat tijdens een kerkdienst voor 
het raam stond te schreeuwen. Je zou 
zeggen: wat mankeert zo’n joch…
Daarna bonkte de jongen heel hard op 
het raam en rende weg. Even later was 
hij weer terug, sloeg met zijn vuisten op 
het raam en holde weer weg. Hij ver-
dween telkens, maar kwam ook steeds 
weer opnieuw op het raamkozijn staan 
om te roepen en te bonken.
Dominee Poort zag opeens dat de 
koster overeind kwam. Tja, een koster 
kan nog weleens even de kerk verlaten. 
De man ging de kerkbank uit en liep 
naar buiten. Hij zou natuurlijk het ventje 
waarschuwen. Wegsturen. Een poosje 
later kwam de koster weer binnen. Maar 
het duurde niet lang of de jongen stond 
alweer op zijn plekje. Schreeuwend 
en bonkend. Het was onrustig; de 

gemeente had er last 
van. De dominee ook. 
En de kerkenraad.
De koster stond 
opnieuw op en ging 
naar buiten. Nadat hij 
voor de tweede keer 
binnenkwam, bleef het 
stil. De jongen kwam 
niet meer terug. De 
dienst ging verder. 
Dominee Poort preekte. 
De gemeente zong 
psalmen. Na de zegen 
aan het einde van 
de dienst, gingen de 
mensen naar huis. In de 
kerkenraadskamer zaten 
de dominee, de ouder-
lingen en de diakenen 
bij elkaar.
“Het is met de jeugd 
van tegenwoordig toch 
een schande”, zeiden ze. 

Iedereen was het daarmee eens. Zeker, 
het was met de jeugd van tegenwoor-
dig echt een schande. Zoiets deden zij 
in hun jeugd niet. Het kwam gewoon 
niet bij ze op. Toen klonk er een klopje 
op de deur.
“Ja? Binnen?” Het was de koster. 
Dominee Poort keek hem aan.
“Bedankt voor de moeite, koster”, zei 
de dominee. “Hoe hebt u hem eigenlijk 
weg gekregen?”

De koster aarzelde. De eerste keer had 
hij hem weggejaagd. Dat had niet 
geholpen. Toen was hij voor de tweede 
keer naar buiten gegaan. Toen had hij 
gezegd: “Joh! … Kom liever binnen … 
Dat mag best, hoor!” De jongen liet toen 
opeens zijn hoofd zakken. Het brutale 
was er ook een beetje vanaf. Terwijl 
hij langzaam begon weg te lopen, zei 
hij: “Maar dat mag juist niet van mijn 
moeder.”

Moeten of    
  mogen?

Dominee Poort kwam op een 
keer erg laat bij de kerk. Eigenlijk 
op het nippertje, want er was 
precies een voetbalwedstrijd 
geweest, waardoor er een grote 
file was. Het was al kerktijd. 
Vlug keek hij rond naar een 
parkeerplek voor zijn auto.

VerhaalTekst: Maarten Brand 
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Herinneringen

“Mij naam is Hennie Doorn. Ik woon door de 
week in Alblasserdam. Ik heb goed naar mijn zin. 
In het weekend ga ik naar huis. Vroeger speelde ik 
met poppen. Ik wandelen met poppenwagentje. 
Mee op vakantie naar Nunspeet. Dat is deze foto 
gemaakt in Nunspeet. Deze foto wel met het 
rozenpakje ogen dicht. Die speel mijn nichtje als bij 
mijn ouders is. 

Nu ben al tijd op mijn kamer 
knutselen. Ik ben nu met 
draadjes met katoenen wol. 
Om heen doen van boter 
doosjes kan ik spullen. Bewaren 
ik ben altijd wand te doen stil 

zitten hou ik niet van. Vragen mag altijd. 
Ik vraag ook altijd wat ik wil vragen.”

Groeten Hennie Doorn

Ik ben Geesje Brinkman en ik 
ben geboren op 13 april in het 
jaar 1958. Ik ben met een open 
ruggetje geboren. Toen kreeg 
ik een waterhoofdje. Maar daar 
ben ik niet aan geopereerd; ze 
wilden het even aanzien en het 
is vanzelf gestopt.
Toen ik zes jaar was, ben ik 
naar een revalidatiecentrum 
gegaan. Ik heb gewoon de 
lagere school gevolgd, al 

heeft het wel 
een paar jaar 
langer geduurd omdat ik een paar keer 
tussendoor in het revalidatiecentrum 
gelegen heb. 
Ik ben met Staphorster kleren aan 
naar het revalidatiecentrum gegaan 
en ik vond het nog erger dat ik de 

Staphorster kleren uit 
moest hebben dan dat ik 
er blijven moest. Ik moest 
de Staphorster kleren 
uit, omdat ze niet wisten 
hoe ze daarmee mij aan 
moesten kleden. Ik vind het 
nog altijd mooier; ik heb ze 
tot zes jaar aan gehad.
Ik ben een aantal jaren de 
hele dag thuis geweest. Als 
dagbesteding was ik veel 
aan het haken: fietsnet-
ten (jasbeschermers). In 
november 1996 ben ik op 
Schoonsterheim komen 

wonen, omdat ik niet 
alleen kon blijven. Ik ga 
overdag naar Druivenstein 
in Staphorst.

Groetjes, Geesje

Klederdracht

Poppen

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

D.V. ZATERDAG 28 JUNI

Comité Staphorst; (gezins)fietstocht 
Horstheim; starten van 12.30 tot 
14.30 uur bij dagactiviteitencentrum 
Horstheim, Kerklaan 14, Staphorst 
(tegenover de Hersteld Hervormde Kerk); 
voor informatie en (beperkt) fietsenver-
huur: tel. 0522 46 23 71.

D.V. ZATERDAG 12 JULI 
JAM-fietstochtcomité; sponsorfiets-
tocht; neem voor meer informatie een 

kijkje op de website www.jamfietstocht.
nl of stuur een e-mail naar info@jamfiet-
stocht.nl; bellen kan ook, tel. 06 23 66 
72 32; Hendrik-Ido-Ambacht.

D.V. DINSDAG 22 JULI 
Comité Garderen; jaarlijkse ver-
koping; van 10.00 tot 16.00 uur bij 
de Dorpskerk, Mazenhofstraat 4, 
Garderen; voor parkeren: let op de 
borden en de aanwijzingen van onze 
parkeerwachters.

D.V. DINSDAG 29 JULI

Comité Doornspijk; jaarlijkse fiets- en 
marktdag; drie startplaatsen, waar u 
tussen 10.00 en 13.00 uur kunt star-
ten, te weten: Verenigingsgebouw 
‘Pro Rege’, achter de Hervormde 
Dorpskerk te Doornspijk; Transferium, 
Elspeterweg tegenover de Pinéta te 
Nunspeet; Hersteld Hervormde Kerk, 
Vierhouterweg te Elspeet; voor fietsver-
huur kunt u tot uiterlijk D.V. zaterdag 26 
juli (tot 15.30 uur, op = op ) bellen: tel. 

Zie voor het actuele activiteitenoverzicht: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

De zomermaanden zijn aange-
broken en dat betekent voor de 
comités altijd een drukke periode: 
allerhande markten, verkopingen 
en Open Dagen worden gehou-
den. Weken voordat de verkoping 
gehouden wordt, start de orga-
nisatie om op één dag een mooi 
bedrag voor Adullam bij elkaar 
te brengen. We merken dat de 
aanpak professioneler wordt. Vanuit 
de werkgroep Fondsenwerving 
ondersteunen we de comités in 
het werk. Concreet komt dit naar 
voren in bijvoorbeeld het opzetten 
van een programma-/advertentie-
boekje. Dit boekje wordt verspreid 
in de betreffende gemeente, soms 
via kerken en/of scholen. Doordat 
een aantal comitéleden hier de 
schouders onder zetten, levert een 
verkoping een extra bedrag op. Op 
de dag zelf mogen de comitéleden 
altijd weer een beroep doen op 
vele vrijwilligers; zo draagt eenieder 

zijn steentje bij. U bezoekt de 
verkopingen toch óók trouw?! Is er 
bij u in de buurt geen comité en 
wilt u een comité oprichten? Neem 
gerust contact op! 
Zo door het jaar heen bezoek ik 
een paar verkopingen en wat me 
altijd weer opvalt, is de goede sfeer 
die er is. Het is merkbaar dat er 
veel waardering is voor de orga-
nisatoren van de verkoping. Een 
comitélid omschreef het als volgt: 
“Het verstevigt de saamhorigheid 
in de gemeente.” Zoals u kunt lezen 
in het jaarverslag van Stichting 
Steun Adullam (pagina 42), leveren 
deze verkoopacties 60% van het 
totaalbedrag op. Een mooi bedrag; 

bedankt!

Jan van 
Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

Het comitéwerk: 
dankbaar werk!

Een woord van dank voor mw. M.J. 
de Graaf-den Besten uit Montfoort. 
Wel 27 jaar heeft ze zich ingezet voor 
Adullam door lingerie en kaarten te 
verkopen, zowel tijdens verkopingen 
als vanuit huis. Zij was de stuwende 
kracht van comité Montfoort. Na al 
die jaren heeft ze besloten te stop-
pen, om het aan de jongeren over 
te laten. Mevrouw De Graaf: hartelijk 
dank voor uw jarenlange inzet!

• Fietstocht Staphorst

Stuwende 
kracht

Steun
   Adullam

38



0525 68 57 51 of 06 27 58 06 59; prijs 
per fiets: € 8,-.

D.V. DINSDAG 5 AUGUSTUS 

Comité Ouddorp; fietstocht; inschrijven 
van 10.00 tot 12.00 uur in Eben-Haëzer, 
Preekhillaan 3, Ouddorp.

D.V. ZATERDAG 6 SEPTEMBER 
Vrouwenvereniging ‘Helpende Handen’; 
verkoping; van 10.00 tot 14.00 uur in 

zalen van- en rondom het kerkgebouw 
van de Oud Ger. Gem. in Ned., Koningin 
Wilhelminaweg 30, Loenen a/d Vecht.

D.V. ZATERDAG 20 SEPTEMBER

Comité Ouddorp; najaarsfair; van 
9.30 tot 15.30 uur; op parkeerplaats 
Dorpstienden, Ouddorp. 

D.V. ZATERDAG 20 SEPTEMBER

Comité Werkendam; jaarlijkse 

verkoping; van 10.00 tot 15.30 uur; in de 
Ds. Joh. Groenewegenschool, Sportlaan 
4, Werkendam. 

D.V. ZATERDAG 27 SEPTEMBER

Comité Hardinxveld-Giessendam; 
kledingbeurs van tweedehands 
kinder- en dameskleding; van 9.00 
tot 12.00 uur; in de zaal van de Oud 
Ger. Gem in Ned., Buitendams 384, 
Hardinxveld-Giessendam. 

In sommige gevallen is het bedrag dat ou-
ders voor de zorg en begeleiding ontvan-
gen (van de overheid), niet voldoende om 
passende zorg te verlenen. In deze gevallen 
draagt de Steunstichting van Adullam bij. 

Als u een gehandicapt kind heeft of krijgt, kunt 
u besluiten om voor dat kind een bijdrage aan 
te vragen bij de overheid voor de extra zorg en 
begeleiding. Na een traject van beoordeling 
wordt vastgesteld hoeveel geld u krijgt en in 
welke vorm. Dit geld kan gebruikt worden om 
allerlei voorzieningen (thuis) te treffen. Denk 
hierbij aan de aanpassingen die nodig kunnen 
zijn in verband met een rolstoel, maar ook met 
de verzorging, zoals een badlift. Het geld kan 
ook gebruikt worden om zorg en begeleiding 
in te kopen. Hierbij maakt u afspraken met 
Adullam, waarbij we overeenkomen dat uw 
kind één of meerdere dagen bij Adullam komt 
werken, of leren (in geval van jongere kinderen). 
In een ander geval komt het kind bij Adullam 
wonen. In een klein aantal situaties komt het 
voor, dat ouders minder geld ontvangen van 
de overheid dan dat het kind aan begeleiding 
nodig heeft. Hierbij zien ouders én Adullam dat 
het voor het kind beter is, als er extra begelei-
ding geboden wordt. Door de bijdragen van 
Stichting Steun Adullam kunnen we toch deze 
goede zorg en begeleiding bieden.

Geldbesteding Vanuit comité Urk worden 
twee dames onder de aan-
dacht gebracht: mw. J. de 
Boer-Loosman en mw. D. de 
Boer-Snoek. Het zijn trouwe 
verzamelaarsters, die al jaren-
lang spaarbusjes legen bij zo’n 
100 adressen. De laatste keer 
zat hier het mooie bedrag van 

€ 2.600,- in. Vanwege leeftijd 
en gezondheid hebben ze nu 
besloten hiermee te stoppen. 
Hartelijk dank voor uw jarenlange 
inzet! Gelukkig zijn er twee 
andere dames gevonden die dit 
werk overnemen: mw. C. Bakker 
en mw. G. van der Ploeg. Fijn dat 
u dit wilt doen!

Elke eerste zaterdag van de maand wordt in De Klomp (Griftweg 2) 
een verkoping gehouden van tweedehandsartikelen en meubilair. 
Een groepje van zes enthousiaste dames is gedurende de maand 
bezig om alles te prijzen en schoon te maken. Op een verkoopdag 
wordt gemiddeld voor € 1.000,- verkocht. Omdat de artikelen gratis 
binnenkomen, is dit 100% winst. Een mooie bezigheid! Hierbij 
een oproep voor (klein) meubilair. Als u hiervoor iets heeft of 
weet, neem dan contact op via tel. 0318 57 45 70.

Comité Doornspijk 
verzorgde de Adullam-
contactdag. Dit heb-
ben ze met veel plezier 
gedaan en ze kijken 
alweer uit naar D.V. een 
volgende keer!

Trouwe verzamelaarsters op Urk

Klein meubilair gezocht

Contactdag 
Doornspijk
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Steun
   Adullam

Kerkelijke gemeenten
??? (OGGiN) €1.000,00; Achterberg (OGGiN) 
€594,80; Capelle a/d IJssel (OGGiN) 
€626,55; Culemborg (Evang.) €122,32; 
Doorn (OGGiN) €341,90; Dordrecht 
(OGGiN) €9.000,00; Ede (OGGiN) €939,22; 
Elst (OGGiN) €716,20; Goedereede (HHG) 
€200,00; Gouda (GGiN) €100,00; Gouda 
(GGiN) €100,00; Groenekan (HHG) €197,85; 
Harskamp (HHG) €230,86; Heesbeen 
(HHG) €195,00; Katwijk (HHG) €744,00; 
Langbroek (OGGiN) €398,65; Leerbroek 
(HHG) €10,00; Leersum (OGGiN) €413,85; 
Lienden (OGGiN) €203,15; Nieuwe 
Tonge (HHG) €409,80; Oldebroek 
(HHG) €543,25; Oosterland (OGGiN) 
€1.375,00; Oosterwolde (HHG) €230,00; 
Oostvoorne (GG) €200,00; Scheveningen 
(OGGiN) €161,60; Sirjansland (HHG) 
€475,97; Stavenisse (OGGiN) €565,85; 
Ter Aar (HHG) €162,90; Veenwouden 
(OGGiN) €174,35; Veenwouden (OGGiN) 
€175,20; Voorburg (HHG) €144,95; 
Waarder (HHG) €599,10; Waddinxveen 
(OGGiN) €38,50; Waddinxveen (OGGiN) 
€55,00; Waddinxveen (OGGiN) €69,40; 
Waddinxveen (OGGiN) €59,50; 
Waddinxveen (OGGiN) €56,50; Werkendam 
(OGGiN) €381,70; Werkendam (OGGiN) 
€3.617,85; Werkendam (OGGiN) €574,12; 
Werkendam (OGGiN) €436,75; Woudenberg 
(HHG) €900,61; Woudenberg (OGGiN) 
€469,79; Zoetermeer (OGGiN) €678,17. 

Particulieren
€4,00 JS; €10,00 SvdE; FV; FV; FV; HvP; €15,00 
EvdE; MvM; JvN; €20,00 AvN; CdH; €25,00 
GvdR; TR; TR; MV; €35,00 AW; €45,38 CB; CB; 
CB; €50,00 BP; HvK; DvM; JB; IE; JW; IE; JT; IE; 
€64,00 AIJ; €75,00 JK; €100,00 HV; HvK; JB; 
JV; JM; CvdP; €125,00 ‘t Boekenhoekje; TvW; 
TvW; €250,00 NN; €300,00 BvD; €450,00 PvdB; 
€500,00 JS; €4.125,00 NN.

Bedrijven en overige instellingen
Asperen, B.J. Klop Holding €1.000,00; 
Alblasserdam, VOF Heuvelman-v/d Breevaart 
€250,00; Waardenburg, Kuma doppenactie 
€475,00.

Busjes
NN €150,00; Veenendaal €30,55.

Lingerie
Werkendam €2.500,00.

Verkopingen comités
Maartensdijk €9.637,00; Betuwe-Oost 
€5.000,00; Tholen, verkoop St Philipsland 
€125,00; Bergambacht €7.040,00; 
Hardinxveld-Giessendam €15.000,00.

Diversen
Fam. D.J. van der Meer, kaartenverkoop 
€85,00; P. v/d Bas, opbrengst kaartenverkoop 
€200,00; A. den Bleker, gift 50-jarig 
huwelijk €400,00; E. Lakerveld, verkoop 

cadeauartikelen €100,00; E. Lakerveld, 
verkoop boeken etc. €175,00; Werkendam, 
kaartenverkoop Geralynn Versluis €12,90; 
Doornspijk, oliebollenverkoop €3.397,80; 
Leerbroek, cartridges Gerda Willemse 
€85,00; Woudenberg, eindejaarsacties 
€1.300,00; Leersum, vrouwenkrans 
Tabitha €1.000,00; Nieuwe Tonge, verkoop 
kerstkaarten 2013 €210,00; A. Kruidenier, 
verkocht houtwerk €125,00; Krimpen a/d 
IJssel, cartridges J. Snoep €177,49; L. de 
Geus, opbrengst kerstkaarten €63,50; A. 
Reitsma, opbrengst kerstkaarten €55,00; 
P. de Jong, krentenbroodactie Hoeksche 
Waard €872,00; Werkendam, oliebollenactie 
€1.320,00; Groenekan, thuisverkoop J. v. 
Asselt €40,00; Maartensdijk, herfstmarkt 
€639,50; mw. Hoogendijk, thuisverkoop 
€1.080,00; Kockengen, thuisverkoop mw. 
Olieman €25,00; Kampen, vrouwenver. 
Dorkas €830,00; S. v/d Wulp, mylèneparty 
€90,00; Rijssen, oliebollenactie €6.600,00; 
Kampen, Bijbellezing Sola Scripura €112,41; 
Tholen, opbrengst kerstkaarten €1.000,00; 
Tholen, opbrengst bolchrysanten fam. 
Priem €80,00; Ermelo, samenzangavond/
krentenbroodactie e.d. €4.400,00; Ouddorp, 
verkoop kerstkaarten K. Tanis €455,00; 
A. Bloed, verkoop kaarten €175,00; 
Ouderkerk a/d IJssel, ver. Bovenstem 
€944,02; Bergambacht, kaartenverkoop 
€2.740,00; Maartensdijk, verkoop boeken 
G. Mulder €50,00; Rhenen, rommelmarkt 

oud ijzer €600,00; Alblasserdam, verkoop 
kerstkaarten €1.003,02; Ermelo, verkoop 
kerstkaarten €1.246,00; Waarder, verkoop 
kerstkaarten €1.000,00; Achterberg, 
krentenbroodactie T. van Laar €2.100,00; 
Rijssen, vrouwenver. Tabitha OGG €250,00; 
Leerbroek, oliebollenactie €209,50; Krimpen 
a/d IJssel, Ver. Onderwijs Ger. Grondslag 
€460,91; J.W. Snijders, kaarten en snoep 
€1.000,00; Tholen, cadeauartikelen en 
kaarten Stavenisse €530,00; Tholen, 
kledingverkoop Stavenisse/Scherpenisse 
€850,00; Elspeet, winkeltje M. v/d Zwaan-
Teeuw €2.000,00; Gouda, oudpapier €277,50; 
Gouda, verkoop kerstkaarten €1.100,00; 
Gouda, verkoop oliebollen €1.750,00; 
Werkendam, kaarten Rineke Meijer €100,00; 
Terneuzen, zendingskrans Tabitha OGG 
€300,00; Leerbroek, kerkdienst HHG €619,20; 
Leerbroek, verkoop boeken G. Mulder €50,00; 
Garderen, oliebollenactie €1.390,70; Gouda, 
meisjesver. Het Mosterdzaadje €2.000,00; 
Nieuwe Tonge, verkoop Remokleding 
€400,00; Ede, oliebollenactie €14.000,00; 
Hardinxveld-Giessendam, oliebollenactie 
€6.000,00; Middelburg, zelfgemaakte 
kaarten €690,00; Doornspijk, vrouwenver. 
Eben-Haëzer €315,00; Vriezenveen, 
verkoop kerstkaarten €500,00; Barneveld, 
kaartenverkoop A. van Steenselen €35,00; 
Achterberg, krans Avondvlijt €1.000,00; 
Bergambacht, kledingverkoop €1.530,00; 
Bergambacht, verkoop oudpapier €1.820,00.

In april 2013 was het 25 jaar geleden dat er op Goeree-Overflakkee een comité voor 
Adullam opgericht werd door dhr. en mw. Vreeswijk-Struijk. In september 1988 werd de 
eerste verkoping gehouden, in gebouw Elim te Nieuwe Tonge. Na verloop van tijd werd 
het comité gesplitst en kwam er een comité in Ouddorp bij. 
Het huidige comité ging verder als comité Nieuwe Tonge e.o., waarvan dhr. Vreeswijk 
voorzitter is. Elk jaar wordt een verkoping georganiseerd, er worden kerstkaarten verkocht, 
en er is twee keer per jaar een kledingverkoop waarbij geassisteerd wordt. Het comité 
wordt gesteund door de jarenlange hulp van vaste medewerkers, wat zeer op prijs gesteld 
wordt, en door een trouwe achterban en door de bezoekers van de verkopingen.
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Eerste kwartaal 
2014:  
€ 155.196

Doelstelling 
2014

Comité Nieuwe Tonge schrijft…

Giftenverantwoording

Opgave voor de 
pagina’s ‘Steun 
Adullam’

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

Jan van Velthuizen 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

Inleverdatum voor het 
septembernummer: 
uiterlijk D.V. 18 juli a.s. (i.v.m. 
zomervakantie vervroegd)

1e kwartaal 
2013

1e kwartaal 
2014

Donatiefonds - donaties € 6.759 € 1.226

Donatiefonds - giften € 9.391 € 2.507

Stichting Steun Adullam € 176.285 € 151.463

Totaal fondsenwerving € 192.434 € 155.196

Nalatenschappen € 130.695 € 0

Totaal inkomsten € 323.129 € 155.196
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Financieel jaarverslag

Op het Centraal bureau van Adullam in 
Barneveld buigen manager Financiën 
& Control C.H. (Kees) van Wolfswinkel 
en drs. P.H.D. van Ree (lid van de Raad 
van Toezicht) zich over de cijfers van 
2013. Tevredenheid overheerst. “We 
hebben een mooi resultaat geboekt”, 
is de conclusie. Van Ree weet waar 
hij over spreekt. Vanaf het begin is de 

accountant uit Lunteren betrokken 
geweest bij Adullam. Zo was hij in het 
verleden penningmeester van het 
stichtingsbestuur. “Toen we in 1982 
begonnen, hadden we helemaal niets”, 
herinnert hij zich. “Al snel werd duidelijk 
dat we fondsen moesten werven bij 
onze achterban. In 1986 werd in Ede 
een boerderij gekocht: Veldheim. Ons 
eerste grote project. Het geld werd 
destijds bij elkaar gebracht door de 
achterban.”

Toenemende steun
Die steun is in de loop der jaren alleen 
maar toegenomen. In 2012 kwam ruim 
1,1 miljoen euro binnen bij Stichting 
Steun Adullam. In dat jaar was al 
sprake van een lichte stijging. Die trend 
heeft zich in 2013 voortgezet met 
een opbrengst van 1,15 miljoen euro. 
“Opmerkelijk: andere organisaties staan 
onder druk en krijgen door de crisis 
steeds meer te maken met terugloop. 
Wij zien een toename van 40.000 tot 

50.000 euro. Een prachtig resultaat. Dat 
komt door de trouwe achterban, die 
zich nauw met ons verbonden weet. 
Dat stemt tot dankbaarheid.” Legaten 
en nalatenschappen zorgden afgelopen 
jaar voor 350.000 euro aan inkomsten. 
“Die post schommelt sterk, maar we 
constateren wel dat de bekendheid van 
Adullam groot is. Veel mensen nemen 
ons op in hun testament.” Het grootste 
deel van de inkomsten van ‘Steun 
Adullam’ wordt opgebracht door plaat-
selijke comités en individuele acties. In 
2013 steeg dat bedrag naar ongeveer 
650.000 euro.

Hartverwarmende inzet
Van Wolfswinkel en Van Ree spreken 
met veel waardering over de verkoop-
dagen, inzamelingen, oliebollenacties 
en over mensen die een heel jaar 
bezig zijn kaarten voor Adullam te 
maken. “De variatie in de acties is groot. 
Verkopingen bij onze instellingen 
brengen veel geld op, maar er zijn ook 

plaatselijke comités die op één 
dag 50.000 euro ophalen. De 
organisatie van die evenemen-
ten is een geoliede machine. 
Mensen zijn gedreven om zich 
in te zetten voor Adullam. Dat 
doet goed.” Maar het zit niet 
altijd in grote aantallen en 
bedragen, benadrukt Van Ree. 
“Kinderen gaan met hun zelfge-
maakte kijkdoos langs de deur. 
Dat levert wel niet zoveel geld 
op, maar hun inzet is hartver-
warmend. Jaren geleden kreeg 

Achterban is Goud 
waard voor Adullam
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Opbrengsten fondsenwerving Stichting Steun Adullam 2009 - 2013 (in Euro’s)

Verkoopacties

Donaties

Giften particulieren

Giften kerken

Ondanks de sombere 

economische tijden blijft de 

achterban achter Adullam 

staan. De inkomsten van 

Stichting Steun Adullam 

zijn ook tijdens de recessie 

op peil gebleven. Sterker 

nog: 2013 liet opnieuw 

een bescheiden stijging 

van de inkomsten zien. 

“De betrokkenheid van de 

achterban is groot.”

“Hun inzet is hartverwarmend”
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Tekst: André Bijl

ik altijd een envelop met vijf of tien 
gulden erin. Opgespaard via zegeltjes. 
Nooit geweten van wie het kwam; maar 
er sprak zoveel toewijding uit.” Collectes, 
giften van kerken en particuliere giften 
vormen andere inkomstenbronnen voor 
het steunfonds.

Zorgvuldige besteding gelden
Volgens Van Wolfswinkel en Van 
Ree wordt zorgvuldig gekeken hoe 
het fonds zo goed mogelijk ingezet 
kan worden. Veel geld wordt uitge-
geven aan de aanloopkosten voor 
huisvestingsprojecten. Zo heeft de 
tijdelijke vestiging van Muiderheim in 
Genemuiden meer geld gekost dan de 
overheid vergoedde; het tekort werd 
bijgepast uit het steunfonds. Ook in 

andere gevallen werd geld uitgegeven 
aan huisvesting. Bijvoorbeeld voor 
Veluweheim in Lunteren en Kroonheim 
in Uddel, waar sprake was van een 
intensieve zorgvraag. Daarnaast werd 
geld uit het steunfonds besteed aan de 
ontwikkeling van nieuw beleid, terwijl 
ook gemoedsbezwaarden werden 
ondersteund. “Zo heeft het steunfonds 
ook een diaconale taak.” 

Decentralisatie zorgt voor 
bezuiniging
Van Wolfswinkel en Van Ree benadruk-
ken dat de zorg door het rijksbeleid 
steeds verder onder druk komt te staan. 
“Veel taken worden gedecentraliseerd 
naar de gemeenten. Dat gaat gepaard 
met forse bezuinigingen. Het afgelopen 
jaar verliep financieel positief; het is 
een uitdaging dat in de toekomst zo te 
houden.” De komende jaren is steeds 
meer geld nodig voor vervoer. Ook huis-
vesting en zaken die met de identiteit 
te maken hebben, blijven de aandacht 
vragen. “Dat is lastig in geld uit te druk-
ken. Maar we maken bepaalde keuzes 
die soms extra geld kosten. We zijn blij 
dat we in voorkomende gevallen geld 
van Stichting Steun Adullam in kunnen 
zetten.” 

‘Gouden’ achterban
Ook in 2014 doet Adullam er alles 
aan om een financieel verantwoord 
beleid te voeren. Enerzijds wordt 
geprobeerd extra inkomsten te ver-
werven door sponsors te vinden voor 
nieuwbouwprojecten of voor het 
vervoer. “Daarnaast kijken we of een 
aanpak mogelijk is waarbij - nog meer 
dan nu al het geval is - gebruik wordt 
gemaakt van vrijwilligers of van het 
netwerk van de zorgvragers.” Uiteraard 
blijft de steunstichting een belangrijke 
rol spelen, zodat zoveel mogelijk geld 
beschikbaar blijft voor de eigenlijke 
zorg. Een zuinig en sober beleid blijft 
daarbij voorop staan. “Het steunfonds 
is geen pretpakket. Geld over de balk 
gooien is er niet bij.” Van Wolfswinkel en 
Van Ree benadrukken het belang van 
een betrokken achterban. “De bewo-
genheid met de gehandicaptenzorg is 
groot. Dat is altijd zo geweest en het is 
onze opdracht dat vast te houden. De 
vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze zijn in alle 
opzichten goud waard. Daar moeten we 
heel zuinig op zijn.”

Resultatenrekening Stichting Steun Adullam 2013 (in €) 2012 (in €)

Baten uit fondsenwerving   

Giften en collecten kerken 119.000 131.000

Giften particulieren e.a. 126.500 153.500

Donatiefonds 246.500 216.500

Opbrengsten verkoopacties 654.500 617.000

Totaal baten 1.146.500 1.118.000

Kosten fondsenwerving

Algemene kosten 4.500 11.000

Kosten publiciteit en promotie 64.500 59.500

Totaal kosten 69.000 70.500

Kosten fondsenwerving in % van de baten 6,0% 6,3%

Beschikbaar voor doelstelling

Saldo opbrengst fondsenwerving 1.077.500 1.047.500

Financiële baten 23.500 29.500

Totaal beschikbaar 1.101.000 1.077.000

Kosten beheer en administratie 43.000 35.500

Uitgegeven aan doelstelling:   

Zorgconsulenten 174.500 172.000

Bijdragen gemoedsbezwaarden 44.000 44.500

Startkosten nieuwe voorzieningen 10.000 209.000

Bijdragen zorgprojecten 128.500 95.500

Bijdragen zorgverlening 330.500 176.500

Totaal uitgegeven 730.500 733.000

Resultaat steunstichting 370.500 344.000 43



Hilly Fuite, begeleider bij 
Muiderheim

Jubilarissen bij 
Horstheim en 
Kroonheim

Voor Jintie Tippe en Maria Bom 1 , beiden 12,5 
jaar deelnemer bij Horstheim, was er in maart  
jl. een dag vol verrassingen: een ritje in een 
vrachtauto, met hun groepen naar de muse-
umboerderij, pannenkoeken eten en een héél 
gezellige middag met familie en bekenden.

Ook bij Kroonheim vierden 
bewoners hun 12,5-jarig jubileum. 
Jos Schuurman 2  hield afgelopen 
najaar zijn feestje op ‘De Deel’ van 

de Kroonhoeve.

Voor Tjerk 
van Lagen 

3  was 
het 9 april 
jl. dubbel 
feest: hij 
werd 17 

jaar én 
vierde zijn 
jubileum.

Even buurten

27 februari jl.: Anke Roukens 
(Zuiderheim) en Dirk Oorbeek

1 mei jl.: Henriëtte 
Timmerman (DAC 
Muiderheim) en 
Wim Blok

6 maart jl.: Alette van Essen 
(Beekheim) en Gerber Haag

We zijn getrouwd!

25 jaar werkzaam 
bij Adullam

2

4

3

1

En op 25 april jl. stond Marjan Haase 4  volop 
in de belangstelling! 

Samen met hun families genoten ze van alle 
aandacht en cadeaus, waaronder een prachtige 
houten box van Kroonheim met een voor ieder 
persoonlijk samengestelde inhoud. 
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Wel iets zenuwachtig, maar goed voorbereid, hielden Jaco, 
Lydia en Wilma in november jl. een presentatie voor leerlin-
gen van de Admiraal De Ruyterschool in Krimpen a/d IJssel. 
Ze vertelden wat zij bij Waardheim allemaal doen: werken 
in de bakkerij en in een gastgezin, een kerk schoonmaken, 
een schooltuin schoonhouden én een snoepwinkeltje bij 
Waardheim beheren (Jaco verkocht die ochtend zelfs voor 
€326,50!). Aansluitend verkochten de leerlingen voor ruim 
€3.100,00 aan producten van diverse DAC’s! Zeer geslaagd!

Héél favoriet 
bij Hanna: 
het nieuwe 
snoezelma-
teriaal in de 
belevings-
tuin van de 
Kroonhoeve.

‘Even kijken of er iets 
in dat mooie mapje zit’, 
dacht Arianne Reedijk, 
deelneemster in o.a. 
kringloopwinkel De 
Horstenaar. En ja hoor, 
een gouden dukaat 
mét een certificaat van 
echtheid! Zomaar een 
goudschat tussen de 
ingebrachte artikelen! 
Via Marktplaats bracht 
de vondst €117,00 op.

Daar zit je dan: je 
rolstoel is defect, de 
monteur komt naar 
Waardheim, begint 
te slopen, wil e.e.a. 
repareren en dan blijkt 
dat hij de verkeerde 
materialen bij zich heeft! 
Voor Teus van Dieren zat 
er niets anders op dan te 
wachten tot de monteur 
terugkwam. Dubbel 
pech, maar Teus bleef 
er nogal goedsmoeds 
onder!

Op de boerderij(-dependance) 
van Veldheim kunt u onbespoten 
groenten en eieren van eigen 
kippen kopen, iets drinken bij het 
Rustpunt, biggetjes kijken en knuf-
felen met konijnen of met de ezel. 
Welkom op Meentweg 10, 6721 NW 
Bennekom; nabij het Valleikanaal, 
tussen fietsknooppunt 25 en 29. 

Voor de klas

Favoriet

Goudschat

Dubbel pech

Welkom

Tekst: Mien van Ginkel
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Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 038 385 76 32

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Logeerhuis 
De Lindenhof 
Staphorst
T 0522 46 85 74

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 0522 46 36 35

Dependance 
Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 0522 46 26 64

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 0522 46 52 43

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 06 21 41 27 11

Regio Noordoost

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Instelling
Zuiderheim
Puttershoek 
T 078 676 00 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Dagactiviteitencentrum 
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 078 700 12 05

Regio ZuidwestRegio Midden

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 0577 40 84 44

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 0577 40 84 48

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve 
Uddel
T 0577 40 12 01

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 0342 74 59 60

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Veldheim Bennekom
T 0318 50 09 19

Wilhelminastraat 8-10 
3771 AR Barneveld 

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 0342 42 00 12
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Centraal bureau

Oproep

Hebt u ervaring met schrijven? Vindt u het leuk en ziet u het als 
een uitdaging om twee keer per jaar een bijdrage te schrijven voor 
het Adullam-contact? Neem 
dan contact met ons 
op! We zoeken een 
scribent die een aan-
sprekend verhaal met een 
boodschap kan schrijven. Dit 
kan een (eigen) navertelling 
zijn uit een groter verhaal of een 
ervaring die opgedaan is uit eigen 
leven. Natuurlijk moet het verhaal aanslui-
ten bij de doelgroep. De doelgroep bestaat uit 
kinderen van 3 tot 15 jaar en gehandicapten die functioneren 
rond dit leeftijdsniveau. Is uw interesse gewekt? Reageer vóór D.V. 19 juli a.s. naar Jan van Velthuizen: 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl.

Het eerste verhaaltje van juf Jansen 
ging over de bekering van een 
keukenmeisje. Door het contact met 
dominee Macphail wordt het meisje 
overtuigd van haar zonden. Dit 
verhaal ‘voor de jongens en meisjes’ 

is geplaatst in het Adullam-blad van 
december 1992. Zolang heeft Bep 

Jansen meegewerkt aan de jeugdru-
briek. Zelf schrijft ze: “Ik heb het altijd 
met plezier gedaan, maar er is een tijd 
van komen en van gaan.” Nogmaals 
onze hartelijke dank voor het 
verzorgen van deze rubriek!

Nieuwe scribent 
  voor jeugdverhaal
              gezocht!

Juf Bep, 
bedankt!
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Verkoping Staphorst, kringloop-
winkel De Horstenaar open!

Nieuwbouw Wilgenheim

Ds. Heemskerk plaatst 
gedenksteen Muiderheim

Op D.V. zaterdag 20 september a.s. wordt van 10.00 tot 15.30 uur de grote 
Adullam-verkoping in Staphorst gehouden; DAC Horstheim, Kerklaan 14. 
Kringloopwinkel De Horstenaar, met tweedehands artikelen aan Gemeenteweg 
9, is tijdens de verkoping óók geopend. Iedereen hartelijk welkom!

Op woensdag 16 april jl. is de eerste 
paal geslagen voor de nieuwbouw van 
Wilgenheim. Deelnemers mochten 
met een spuitbus ‘Wilgenheim’ op 
deze eerste paal spuiten. Hierdoor 
wordt de nieuwbouw echt hun 
toekomstige plek. Samen met de 
Ds. Joannes Beukelmanschool en 
Peuterspeelzaal Kiekeboe! markeert 
deze gebeurtenis de start van de bouw 
van de nieuwe brede school. Kijk voor 
actuele foto’s op: www.adullamzorg.nl/nieuwbouwwilgenheim.

De nieuwbouw van Muiderheim vordert vlot. 
Op vrijdag 23 mei jl. heeft ds. D. Heemskerk 
een gedenksteen geplaatst. De tekst hierop 
is: “De eeuwige God zij u een Woning”, Deut. 
33:27a. Na het uitspreken van een korte medi-
tatie hierover, konden huidige en toekomstige 
Muiderheim-bewoners de nieuwbouw 
bezichtigen. Kijk voor actuele foto’s op: www.
adullamzorg.nl/nieuwbouwmuiderheim.

Binnen Stichting Adullam 
voor Gehandicaptenzorg 
participeert een drietal 
kerkformaties: de Oud 
Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland buiten verband.
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Colofon

Steun het werk van onze Stichting! 

Stichting Steun Adullam, Barneveld
IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91

Testamentaire beschikkingen kunnen 
gemaakt worden aan:
Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg
statutair gevestigd te Barneveld.

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

KORT ADULLAM-NIEUWS

Adullam is HKZ-
gecertificeerd

Zie voor meer nieuws www.adullamzorg.nl/nieuws

Foto: Cees van der Wal fotografie
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