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Aandacht 
voor...

…Harmke van Dieren 
en Hennie Kisteman

Inhoud Voorwoord

Gastgezinnen, ze hebben echt 
meerwaarde voor de bewoners 
en deelnemers van Adullam. 
Gastgezinnen helpen om hen 
het gewone leven te doen 
ervaren. Maar het is ook voor het 
gastgezin van meerwaarde, zoals 
mevrouw Jansen aangeeft: “We 
kunnen genieten van de open-
heid van Sjoukje.”

Gezonde voeding, het is voor ons 
allemaal belangrijk. Ook voor de 
mensen die op een voorziening 
van Adullam wonen. We willen 
hier meer aandacht aan besteden. 
Dat we daarbij het belangrijkste 
niet mochten vergeten: ons 
geestelijk voedsel. Dat we door 
genade honger zouden hebben 
naar Hem, Die als het Brood 
des levens in Bethlehem wilde 

geboren worden.

A. Prins
Raad van Bestuur
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Lukas 1:48a

Zodra Maria haar nicht Elisabet ontmoet, ontglipt een 
lofzang haar mond. In antwoord op de begroeting door 
Elisabet zingt Maria de lof des Heeren. Haar ziel maakt de 
Heere groot. Zij roemt en prijst Hem op het allerhoogste. 
Haar geest verheugt zich in God haar Zaligmaker. Want 
de Heere heeft haar nederheid aangezien. Nederheid; 
geen nederigheid! Dat zij nederig is, staat wel vast. Maar 
Maria vestigt niet de aandacht op haar nederigheid. Dat 
zou in strijd zijn met de deugd van nederigheid, om ervan 
te spreken. Nee, Maria spreekt van nederheid. Zij bedoelt 
daarmee haar vernedering. Zij noemt zichzelf de minste, 
de geringste. Ze is jong, een maagd en dus nog onge-
trouwd. Ze is afkomstig uit Nazareth, een stad in Galiléa. Ze 
heeft geen naam, noch betekenis of aanzien. Haar afkomst 
maakt haar niet prijzenswaardig. Nazareth is een plaats 
waarvan gezegd wordt: “Kan uit Nazareth iets goeds zijn?”, 
Joh. 1:47.

Maria’s zielsverheuging
Maria’s leven was veranderd. De engel Gabriël had haar 
geboodschapt dat zij de moeder van de Zaligmaker wordt. 
Gods Zoon wordt uit haar geboren. Het onmogelijke 
gebeurt. God Zelf werkt het. Maria is verbaasd, verwon-
derd en zielsverheugd. Haar blijdschap wordt nog groter 
wanneer Elisabet haar begroet: “Gezegend zijt gij onder de 
vrouwen, en gezegend is de Vrucht uws buiks”, Luk. 1:42.

Maria’s gewilligheid
Maria wordt er niet groot mee. Ze verheft zich niet. Nee, ze 
verheft de Heere. Ze noemt zichzelf Zijn dienstmaagd. Zo 
had zij het ook tegen Gabriël gezegd: “Zie, de dienstmaagd 
des Heeren; mij geschiede naar uw woord”, (vers 38). Door 
de Heere is zij ingewonnen. Zij geeft zich aan Hem over. 
Gewillig aanvaardt zij haar bestemming. Zij roemt in God 
en prijst Zijn onfeilbaar woord. Hij heeft haar vernedering 
aangezien. Hij zag haar niet over het hoofd. Hij had haar 
verkoren tot de moeder van Zijn Zoon. Hij ontrukte haar 
aan het onbekende, aan de vergetelheid.

Gevallen in een lage staat
Maria is niet zonder zonde. Maria is van een gelijke 
beweging als u en ik. Van nature vraagt zij niet naar God. 
Niemand vraagt naar God. Niemand bewerkt zijn zaligheid. 

We liggen in een doodsstaat. Zelfs vijandig dood zijn wij, 
gevallen in de zonde. Gevallen in een lage staat. Een staat 
van vernedering. Verdiend om nooit meer opgeraapt 
te worden. De zonde voert heerschappij over ons. Met 
gedachten, woorden en metterdaad overtreden wij Gods 
gebod. Totdat de Heere ingrijpt. Hij roept zondaars. Hij 
maakt hen levend. Hij doet hen verrijzen. Hij brengt hen 
tot Zichzelf. Hij doet hen Hem billijken in Zijn recht dat 
straf eist. Hij is genadig, barmhartig en goedertieren. Hij 
openbaart Zijn Zoon aan het hart van de zondaar. Hij 
schenkt Hem door het geloof.

De Heere zag Maria aan
De Heere zag Maria aan in haar nederheid. Hij wilde 
haar grote dingen doen, door Zijn almacht en liefde. Hij 
gedacht aan haar. Zo ziet Hij zondaars ook aan. Hij wil hen 

ontrukken aan de 
hel. Hij brengt hen 
in Zijn hemel. Van 
Hem alleen gaat 
het uit. Niet van 
Maria, niet van u! 
Niet van mij! Nooit 
had iemand kunnen 
bedenken wat God 
heeft uitgedacht. 
Hij laat Zijn Zoon 
geboren worden 
uit een maagd, een 
vergeten iemand 

uit Nazareth. Jezus Christus wilde geboren worden op 
vernederde wijze. Om diep gevallen zondaars te verlossen. 
Hij daalde af als in een ravijn. Hulpelozen, ongelukkigen, 
armen van geest redt Hij heerlijk uit. Niets komt er van 
onze kant bij. Er kan ook niets bij. Al uw gerechtigheid is als 
een wegwerpelijk kleed. Te vuil om nog aan te raken. In uw 
leegte, uw dood, uw ellende daalt Hij af.

Christus redt de zondaar
Christus redt, trekt, verzoent, reinigt, heiligt en verhoogt de 
zondaar. Het is alles uit Hem en door Hem. Hij ontvangt de 
lofprijzing van allen die Hij uit de drek verhoogt en op een 
rotssteen stelt.

Overdenking

ds. H. Lassche
Rijssen

Omdat Hij de 

nederheid Zijner 

dienstmaagd 

heeft aangezien

Lukas 1:48a

Maria’s lage staat
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A
“Gastgezinnen zijn heel belangrijk voor 
onze zorgvragers. Het is ‘iets’ van de 
bewoners zélf. Hier in huis moeten ze 
vaak dingen delen. In de gastgezin-
nen krijgen ze alle aandacht. Ze doen 
vaak leuke dingen en stiekem worden 
ze gewoon een beetje verwend. 
Zorgvragers vinden het heel leuk om 
naar hun gastgezinnen toe te gaan. Ze 
schrijven de afspraken in hun agenda 
en kijken er al dagen van tevoren naar 
uit.” Dat zegt Vrouwgje Spiker, die als 
locatiecoördinator van onder meer 
Schoonsterheim en Lindenheim in 
Staphorst veel te maken heeft met 
gastgezinnen. Waar mogelijk zorgt 
ze dat elke zorgvrager tenminste één 
gastgezin heeft om regelmatig naartoe 
te gaan. Speciale eisen voor de gastge-
zinnen zijn er niet. “Je kunt niet zeggen 
waar mensen precies aan moeten vol-
doen. Dat is per zorgvrager verschillend. 
In ieder geval is de identiteit van de 

gezinnen belangrijk; we letten erop dat 
die past bij onze achtergrond. Verder kij-
ken we naar de belangstelling van onze 
zorgvragers. Het is mooi als dat aansluit. 
Voor de echte ‘actievelingen’ zoeken we 
gezinnen waar ze lekker klusjes kunnen 
doen, zoals helpen op de boerderij of 
helpen in de huishouding en in het 
gezin.”

Meerijden op de brandweerwagen
Zo is Gerwin van Asselt (40) dol op de 
brandweer. Uiteindelijk kwam hij bij 
twee gastgezinnen - in Staphorst en 
Oldebroek - terecht waar de man des 
huizes actief is bij het brandweerkorps. 
“Dat vind ik geweldig”, zegt Gerwin, 
die op Lindenheim woont en overdag 
op kinderboerderij Samenzó werkt. “Ik 
heb wel eens op de brandweerwagen 
meegereden en ik ben ook vaak in de 
kazernes geweest.” Vorig jaar stopte 
een van de twee ‘gastvaders’ met zijn 

Adullam maakt graag 

gebruik van gastgezinnen 

waar de zorgvragers 

regelmatig welkom zijn. 

De frequentie van de 

bezoeken varieert: sommige 

zorgvragers gaan eens 

per maand een dag of 

avondje naar hun gastgezin, 

anderen om de week. Soms 

gaan zorgvragers naar de 

verjaardagen van leden van 

de gastgezinnen, mogen ze 

mee met uitjes of worden ze 

uitgenodigd tijdens speciale 

gelegenheden.

Tekst: A.IJ. Bijl
Foto’s: gastgezinnen en Adullam

Genieten van de gezellig  heid bij gastgezinnen 

• Vrouwgje Spiker: “Gastgezinnen zijn heel 
belangrijk voor onze zorgvragers. Het is ‘iets’ 
van de bewoners zélf.”

• Gerwin in een heus brandweerpak, samen 
met Van der Heide in de brandweerkazerne 
van Oldebroek.
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werk bij de brandweer. Hij wilde daar 
eigenlijk niet teveel ophef van maken, 
maar Gerwin werd door de familie en 
de spuitgasten ingeschakeld om er een 
mooi afscheid van te maken. “Ik heb 
hem gevraagd of ik nog een keertje in 
de kazerne mocht kijken. Dat wilde hij 
wel. Toen we samen binnenkwamen, 
was het hele korps er al. Die hadden 
zich vooraf in de brandweerkazerne 
verstopt. Dat was een mooie verrassing.”

Altijd verwend
Gerwin geniet sowieso met volle teu-
gen van de bezoeken aan zijn gastge-
zinnen. “Ik word altijd verwend. Lekker 
eten, lekker drinken. Leuk hoor! Al moet 

ik natuurlijk wel aan de lijn denken. We 
doen op zo’n middag en avond van 
alles: koffie drinken, kletsen over de kerk 
of spelen met de hondjes en na de kof-
fie brengen ze me weer naar huis. Dan 
noteren we in de agenda meteen een 
nieuwe afspraak. Ik voel me echt thuis 
bij die gastgezinnen. En als iemand 
trouwt, krijg ik een kaartje. Een van de 
vaders is diaken bij ons in de kerk. Als hij 
’s zondags langskomt met de zak, geef 
ik een knipoog en dan knipoogt ‘ie altijd 
naar me terug. Dat is mooi.”

Uurtje fietsen
Twee jaar geleden meldde de familie 
Jansen uit Staphorst zich aan als gast-
gezin. “Eigenlijk kwam dat door onze 
dochter. Die was al kerkvrijwilligster en 
ze liep stage op Kroonheim in Uddel”, 
vertelt Klaasje Jansen. “Eigenlijk was het 
voor ons niet zo’n grote stap, want hier 
in Staphorst is Adullam heel bekend. 
We zien de zorgvragers op straat en ook 
elke zondag in de kerk. Achteraf zeg 
ik: waarom hebben we het niet eerder 
gedaan? Ik voel het eigenlijk wel als een 
plicht om in je leven iets voor je naaste 
te betekenen en dan vooral voor men-
sen met een beperking, die gewoon 
hulp nodig hebben. Tegenwoordig 

Genieten van de gezellig  heid bij gastgezinnen 

GASTGEZINNEN

• Met de familie Bouwman uit Staphorst 
gezellig zingen: Gerwin geniet er echt van!

5



6

Naast een complete collectie

nieuwe orgels hebben wij 

ook een zeer divers 

aanbod occasions en 

showroommodellen, tegen 

aantrekkelijke prijzen!

“

”

Industrielaan 26,  Veenendaal, T. 0318 - 50 50 63

kijk voor meer info op www.andanteorgels.nl

In onze winkel is een ruim 
assortiment bladmuziek 
aanwezig (ook klavar).

Uw dealer van

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



zijn we vaak heel druk met allerlei 
werkzaamheden, maar we moeten ook 
aan onze naaste denken. Het kost soms 
weinig moeite om iets voor een ander 
te doen. Vorig jaar ging ik regelmatig 
op maandagavond fietsen met een 
zorgvrager. Zodra we weer terug waren 
op Lindenheim, kwam direct de agenda 
op tafel om een volgende avond te 
plannen. Al dagen van tevoren leven 
ze er naartoe. Zoveel plezier beleven ze 
aan dat uurtje fietsen. Het is voor ons 
iets kleins, maar voor de zorgvragers 
betekent het heel veel.” 

Gastgezinnen soms te lief
Volgens locatiecoördinator Vrouwgje 
Spiker is het aantal gastgezinnen 
redelijk stabiel. “We hebben er gemid-
deld dertig; ze komen uit Staphorst, 
maar ook uit Rouveen, Hoogeveen en 
Oldebroek. Soms stoppen mensen, 
omdat er iets verandert in hun gezins-
situatie. Omdat ze in verwachting zijn of 
omdat ze wat ouder worden. Vaak staan 
hun opvolgers alweer klaar. En we schie-
ten ook weleens mensen aan en vragen 
of ze er eens over na willen denken.” 
Adullam onderhoudt regelmatig con-
tact met de gastgezinnen. Vrouwgje: 
“Zorgvragers en gastgezinnen moeten 
vaak even aan elkaar wennen. Na een 
poosje informeren we hoe het gaat. En 
als het met een zorgvrager bij ons soms 
wat minder gaat, is er ook altijd even 
contact met het gastgezin. Eigenlijk zijn 
er nooit problemen. Doorgaans loopt 
alles vanzelf en leren de gastgezinnen 
vanzelf de beste aanpak. Soms moet je 
wat tact gebruiken en aan de andere 
kant moet je ook niet te benauwd zijn 
en gewoon durven zeggen waar het 
op staat. Gastgezinnen zijn soms te 
lief. Iedereen wil leuk en aardig gevon-
den worden. Logisch. Maar het is ook 
belangrijk dat de zorgvragers zich aan 
de regels houden. Dat ze op tijd naar 
huis gaan bijvoorbeeld, want zorgvra-
gers hebben ook hun rust nodig. Soms 

is het een strijd om dan consequent te 
zijn.”

Sjoukje is dol op kinderen
De familie Jansen raakte heel snel 
gewend aan Sjoukje (nu 22). “Je moet 
vooral niet te moeilijk doen. De eerste 
keer dat Sjoukje kwam, waren wij nog 
wat gespannen. Hoe zou het gaan? Wij 
hebben soms nog weleens de neiging 
om de kat uit de boom te kijken, maar 
Sjoukje deed heel gewoon. Ze voelde 
zich direct thuis en daarna ging het 
eigenlijk vanzelf.”
Sjoukje en de familie Jansen werden aan 
elkaar gekoppeld, omdat het gezin vier 
nog thuis wonende kinderen telt, in leef-
tijd (nu) variërend van zes tot negentien 
jaar. “Want Sjoukje is dol op kinderen”, 
zegt Vrouwgje Spiker. “Daar probeer 
ik ook op in te spelen”, vertelt Klaasje 
Jansen. “Soms ga ik de was ophangen of 
doe ik een ander klusje. ‘Let jij even op 
de kinderen?’, vraag ik dan aan Sjoukje. 
Dan zie je haar groeien. Ze vindt het 

fijn om me te helpen. Ze doet ook 
spelletjes met de kinderen of ze maken 
met elkaar een kleurplaat. Dat gaat heel 
goed samen. Daarnaast geniet ze van de 
verhalen van onze oudste dochter over 
haar stage. Daar zitten ze dan met elkaar 
heel gezellig over te kletsen.”

Gewone avond het gezelligst
Soms lopen de bezoeken aan het 
gastgezin anders dan Sjoukje gewend 
is. Klaasje Jansen: “Ze komt meestal op 
zaterdagavond, omdat onze kinderen 
dan wat langer op mogen blijven. Laatst 
hadden we een verjaardag en was het 
in huis een drukte van belang. Ik vroeg 
of Sjoukje me wilde helpen met de 
koffie en de taart. Hier moest ze even 
aan wennen, maar ze ging toch aan de 
slag. Aan het eind van de avond zei ze 
dat ze het wel gezellig had gevonden, 
maar dat ze een gewone avond met 
spelletjes eigenlijk toch leuker vond. 
Ook moet Sjoukje eraan wennen als de 
oudste kinderen hun vrienden of vrien-
dinnen meenemen. Dan voelt Sjoukje 
zich ook weleens ongemakkelijk. Ik 
probeer haar dan uit te leggen dat dat 
ook bij ons gezin hoort: die jongeren 
die in- en uitlopen. In een gezin is dat 

• Sjoukje doet graag een spelletje met Julia 
(m) en Emiel (l), de twee jongste kinderen 
van Klaasje Jansen (r).

GASTGEZINNEN
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GASTGEZINNEN

De voorzieningen van Adullam hebben altijd behoefte 
aan gastgezinnen die de zorgvragers met enige 
regelmaat een gezellige dag of avond bezorgen. Op 
dit moment bestaat die behoefte in ieder geval op:
• Muiderheim in Genemuiden
• Kroonheim in Uddel
• Zuiderheim in Puttershoek

Dit geldt ook voor zorgvragers die gebruikmaken van 
een rolstoel. Voor vervoer kan in die gevallen gebruik-
gemaakt worden van de bussen van de voorzieningen. 

Sommige bewoners kunnen weinig en genieten alleen 
al van koffie drinken, gezelligheid en sfeer in een 
gezin, wandelen, een rondje rijden, et cetera.

Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden bij 
Schoonsterheim en Lindenheim in Staphorst en bij 
Molenheim en Polderheim in Alblasserdam. 
Voor nadere informatie of voor aanmelding kunnen 
aspirant-gastgezinnen hiernaar informeren bij de betref-
fende locatie. U kunt ook bellen naar 088 238 55 26 of 
een e-mail sturen naar info@adullamzorg.nl.

Meld u aan als gastgezin

Jarenlang flink verwend

een normale ontwikkeling, maar voor 
Sjoukje is dat nieuw. Met elkaar lossen 
we dat op.”

Meerwaarde voor ons gezin
Af en toe gaat het gastgezin ergens met 
Sjoukje naartoe. “Dan gaan we fietsen 
of met elkaar naar het bos, waar we 
gezellig wat drinken. Of we gaan in een 
park eenden of herten voeren. Voor ons 
is dat heel gewoon, maar zij kan intens 
van die kleine dingen genieten. En dat 
zegt ze dan ook. We doen veel verschil-
lende dingen met elkaar. Laatst zijn 
we naar een lezing over zendingswerk 
geweest. We gaan ook weleens naar 

een psalmzangavond; Sjoukje vindt alles 
leuk.”
Klaasje Jansen benadrukt dat het geen 
‘opgave’ is om als gastgezin te funge-
ren. “Het is juist een meerwaarde voor 
ons gezin. We kunnen genieten van 

de openheid van Sjoukje. Een tijdje 
terug hadden we gewandeld. Op de 
terugweg zette mijn man in de auto 
een cd op, psalm 121. Ineens klonk daar 
een stem achter uit de auto: Sjoukje 
begon mee te zingen. “‘k Sla d’ ogen 
naar ’t gebergte heen.” Wij zouden ons 
daar misschien voor schamen, zij doet 
dat gewoon. Daar kunnen wij nog wat 
van leren. Ook als we samen een stukje 
fietsen is ze heel openhartig en vertelt 
soms zomaar allerlei dingen. Op deze 
manier leer je elkaar goed kennen en 
dat geeft toch wel een band onderling. 
Wat ons betreft mag Sjoukje nog vaak 
bij ons op bezoek komen.”

“Ineens klonk daar 

een stem achter uit de 

auto: Sjoukje begon 

mee te zingen”

Marijn Davidse (Schoonsterheim) heeft begin oktober 
afscheid genomen van zijn gastgezin, familie Heide uit 
Staphorst. Ze zijn vele jaren een gastgezin voor Marijn 
geweest waar hij met heel veel plezier naartoe ging.
Marijn werd er altijd flink verwend. Aan het einde van 
de avond kreeg hij vaak nog ijs en/of chips en speelde 
de heer Heide nog een poosje orgel. Als Marijn dan 
weer teruggebracht werd, zeiden ze altijd met elkaar: 
“Schoonstersland, Schoonsterheim, daar moeten we zijn, 
mét Marijn.”
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Het einde van het jaar is vaak een tijd 
van terugkijken op wat achterligt, 
zoals een nieuw jaar ziet op wat 
voorligt. In dit artikel willen we beide 
doen: terugkijken en vooruitkijken.

Ernstige vragen van bewoners
In het terugkijken komt wel als het 
belangrijkste naar voren dat we zorg 
en ondersteuning mochten bieden 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Zorg met als grondslag 
Gods Woord. Dat laatste is van groot 
belang. Zo was ik onlangs op één van 
de Adullam-voorzieningen en daar sprak 
ik met twee medewerkers. Het gesprek 
ging er onder andere over hoe we de 
identiteit terugzien in het werk. Zo gaf 
één van de medewerkers aan dat, na een 
overlijdensgeval in de naaste omgeving, 
de vraag van een bewoner naar voren 
kwam: “Wat is nu eigenlijk bekering?” 
Dat dit nodig is in ons aller leven, werd 
gevoeld. Een ander kreeg de vraag rond 
het zondigen tegen het zevende gebod: 
“Ik ben niet getrouwd; dan kan ik toch 
ook niet echtbreken?” Deze vragen van 
bewoners geven aan hoe belangrijk het 
is om op een Bijbels gefundeerde wijze 
en in alle eenvoudigheid deze bewoners 
onderwijs te mogen geven. Gefundeerd 
Bijbels onderwijs behoort tot de kern 
van waar we als Adullam voor staan.

Identiteit in je werk
Voor de medewerkers van Adullam is het 
eveneens van belang om zo’n werkplek 
te hebben. De één werkte hiervoor bij 
een andere zorgaanbieder, waar door de 
collega’s volop werd gevloekt. Dan is het 
een voorrecht om bij een organisatie te 
werken, waar je juist gestalte mag geven 
aan de identiteit naar de bewoners. 
Zo ben ik in de loop van de tijd veel 

medewerkers bij Adullam tegengeko-
men, die juist daarom graag bij Adullam 
werken.

Veel enthousiasme over ASBM
Veel medewerkers van Adullam (met 
name van de instellingen) hebben dit 
jaar training gehad in het Adullam-
Schutse-BegeleidingsModel (ASBM). Het 
model wil aansluiten bij wie de zorg-
vrager is en wat hij nodig heeft, met als 
doel: het ervaren van het ‘gewone’ leven. 
De medewerkers zijn enthousiast over 

dit model, omdat het goede handvatten 
biedt en richting geeft in de zorgverle-
ning. We mogen zien dat deze wijze van 
werken de zorgvragers ten goede komt. 
Het komende jaar zullen met name de 
medewerkers van de woon- en dagacti-
viteitencentra de training krijgen.

Goede ontwikkelingen
In 2015 hadden we de opening van 
het nieuwe Wilgenheim, het nieuwe 
Muiderheim en het nieuwe Centraal 
bureau. Een voorrecht dat mensen een 
plek mochten ontvangen waar het 
fijn wonen of werken is. Mensen die 
soms al een lange tijd op de wachtlijst 
stonden, hebben nu een plaats mogen 
krijgen. Verheugend is het nieuws dat 

voor het nieuw te bouwen Zuiderheim 
in Puttershoek geen bezwaren tegen 
het bestemmingsplan meer mogelijk 
zijn, zodat de omgevingsvergunning 
afgegeven kan worden en de bouw 
van het nieuwe Zuiderheim kan starten. 
Wat huisvesting betreft zal Adullam 
verder in 2016 twee ruimten gaan 
huren in de nieuwe Rehobothschool in 
Barneveld, die nu wordt gebouwd. Het 
KDC Veldheim krijgt daar D.V. in 2016 
een plaats. Hiermee komt een mooie 
samenwerking tot stand met het speci-
aal onderwijs.

Onverdiende weldaden
Terugkijkend op het oude jaar mogen 
we zeggen dat we veel hebben mogen 
ontvangen. Dan zijn het allemaal nog 
onverdiende weldaden. Dan past ons 
de gestalte van de dichter van psalm 66 
(vers 7):

Ik zal het brandaltaar doen roken
Van ‘t edelst’ vee uit kooi en stal;
Zo worden vet en merg ontstoken,
Bij ‘t lieflijk rijzend lofgeschal.
Het rookwerk zal zijn geur verspreiden,
Daar ram bij ram wordt aangebracht;
‘k Zal bok en rund ten offer leiden,
Opdat men z’ U ter ere slacht. 

Terug- en vooruitblik

Adullam-
Actueel

A. Prins
Raad van Bestuur

Een bewoner vroeg: 

“Wat is nu eigenlijk 

bekering?” Eenvoudig 

Bijbels onderwijs is 

belangrijk en tegelijk 

een voorrecht.
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H

Aandacht voor...

Hennie is een jonge vrouw van 31 jaar. Ze mocht 
in oktober jongstleden gedenken dat ze al 12,5 jaar 
met veel plezier bij Horstheim haar werk doet. Deze 
bijzondere dag zou met haar familie en de deelnemers 

van haar groep ‘De Klaproos’ herdacht worden. De 
blijdschap veranderde helaas in groot verdriet, want zij 
moest op 15 oktober jongstleden haar moeder, na een 
ernstige ziekte, verliezen.
Een groot gemis voor Hennie, die nog thuis woont. Een 
kaart zal ze dan ook, zeker in deze omstandigheden, 
enorm waarderen. Hennie zorgt er op Horstheim 
ook altijd voor dat vrijwilligers en deelnemers met 
verjaardagen en bij ziekte een kaart krijgen. Dit is een 
taak van Hennie, waar ze zelfstandig zorg voor draagt. 

Zullen wij er nu voor zorgen dat Hennie - die zelf 
natuurlijk ook graag post ontvangt - niet tevergeefs naar 
de brievenbus loopt?

Het adres is:
Hennie Kisteman
Meeleweg 17
7711 EL Nieuwleusen

Hennie Kisteman

Harmke van Dieren

H
Harmke is een jonge vrouw van 32 
jaar die sinds 2003 werkzaam is op 
DAC Horstheim. Door de jaren heen 
heeft ze op verschillende groepen 
gewerkt en allerlei activiteiten 
verricht.
Harmke geniet vooral van: cakes 
bakken, huishoudelijk werk doen, 
tuinieren en creatief bezig zijn, zoals 
kaarten maken. Ook het werken in 
De Horstenaar, de kringloopwinkel 
van Adullam in Staphorst, vindt 
zij leuk om te doen. Harmke 
houdt ook van gezelligheid met 
groepsgenoten en collega’s op de 
werkvloer.
De afgelopen periode was voor 

Harmke verdrietig in verband 
met het overlijden van haar 
moeder. Zij heeft nu geen 
vader én geen moeder meer. 
Ingrijpend voor haar om dit te 
moeten ervaren.
Sinds augustus jongstleden 
woont Harmke op 
Schoonsterheim, waar ze haar 
plekje al heeft gevonden. In 
oktober hebben we het 12,5-
jarig jubileum van Harmke bij 
Adullam gevierd: een blijde en fijne 
dag voor haar.

Wie verrast Harmke met een mooie 
kaart?

Het adres is:
Harmke van Dieren
Schoonstersland 45-49
7951 HN Staphorst

13
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elk merk leverbaar

Galileïstraat 46  •  3902 HR Veenendaal  •  Bezoek onze website: www.autodegroot.nl

De pluspunten van De Groot, dat zijn er nogal wat! Wij zijn een 
autobedrijf, maar denken veel meer in termen als gemak, comfort, 
bereikbaarheid en ontzorgen. Of u nu goed wilt rijden, mooi wilt rijden 
of zuinig wilt rijden, De Groot helpt u op weg. En houdt u mobiel. Da’s 
onze belofte! En dat doen we op een wel heel prettige manier. Dat ontdekt 
u door het te ervaren. Maak daarom kennis met De Groot en ontdek 
al onze pluspunten. Bel vandaag nog met Gerrald: 0318 52 96 52.



Van de werkvloer

Kun je kort iets vertellen over jezelf? 
Mijn naam is Gijsbertine van Putten. Ik woon op de 
‘Hoge-Enk’, een klein plaatsje, dicht bij mijn oorspron-
kelijke woonplaats Elburg. Met veel plezier woon ik in 
mijn knusse huisje. Naast mijn werk ben ik onlangs 
gestart met de studie SPH. Een hele uitdaging! 
Ruim vier jaar mag ik alweer werken op DAC 
Kroonheim. In februari 2010 startte ik op 
Schoonsterheim als oproepkracht. Destijds nog naast 
mijn studie. In de zomer van 2010 ben ik ook op DAC 
Horstheim gaan werken. Met twee oproepcontracten 
had ik voldoende werk. Mijn vaste baan vond ik op 
Kroonheim. Naast mijn werk op het DAC, werk ik soms 
in het weekend een dienstje op een woongroep. 
Het is mooi om de deelnemers ook te zien in hun 
woonsituatie! 

Kun je iets vertellen over je werk? 
Mijn werk is heel afwisselend. Ik werk op een groep 
waar vier deelnemers dagbesteding krijgen. We wer-
ken daar altijd met twee begeleiders. Op deze groep 
doen we veel sensopathische activiteiten, bewegings-
activiteiten en licht arbeidsmatig werk. Het activitei-
tenaanbod van deze groep zijn we nog verder aan het 
ontwikkelen. Ook door de implementatie 
van ons nieuwe begelei-
dingsmodel ASBM*. Hoe 
kunnen we hun dagbe-
steding nog meer zinvol 
maken? Daar ben ik echt 
enthousiast over!
Daarnaast werk ik met een 
deelnemer die individuele 
begeleiding krijgt. Hij 
heeft zijn vaste activiteiten 
als fruit schillen voor de 
‘zorggroepen’ en aardappels 
schillen voor een woon-
groep. Hij werkt in zijn moestuin, zorgt voor zijn kippen. 
Daarnaast doet hij ook nog arbeidsmatige activiteiten. 
De afwisseling tussen diensten op de groep en indivi-
duele begeleiding is echt fijn! 

Waarom heb je gekozen voor een baan bij Adullam?
Eigenlijk is dat proces niet heel bewust gegaan. Ik 
begon mijn werk bij Adullam met de gedachte dat 
het van tijdelijke aard zou zijn. Destijds was het nog 
mijn bedoeling om als leerkracht te gaan werken. Dit 

werd anders geleid. En nu mag ik nog steeds bij Adullam werken. Met 
veel vreugde, hoor! Mijn plek is nu hier. En dat is goed! Daarbij is de 
identiteitsgebonden zorg die Adullam mag bieden voor mij een grote 
meerwaarde. 

Wat is jouw mooiste ‘cliëntmoment’ geweest in de tijd die je bij 
Adullam werkt?
Dat is echt heel lastig om te zeggen. Eigenlijk zijn er zoveel mooie 
momenten! Dagelijks, in heel kleine dingen. Als je ziet dat een deelne-
mer, ondanks zijn spanning, toch even zijn opgetogenheid uit. Of blij 
is met het feit dat zijn kippen eieren hebben gelegd. Dan geniet je als 
begeleider gewoon mee!
Of als je ziet dat een deelnemer met succes een activiteit doet en zo 
een positieve ervaring heeft. Of die glimlach, die schaterlach. En die 
momenten waarin je hun zelfstandigheid ziet toenemen. Soms in heel 
kleine stapjes. Dat maakt me zo trots op hen!  

Er komen soms ook moeilijke momen-
ten voor op de werkvloer. Kun je daar 
een voorbeeld van geven?
In de eerst helft van dit jaar lag een 
deelnemer van onze groep een aantal 
weken op de intensive care. Ik herinner 
me nog goed dat ik haar samen met 
een collega de eerste keer bezocht. 
Echt aangrijpend. Er gaat zoveel door je 
heen dan. Zo’n moment bepaalt je heel 
erg bij de kern van het leven en ook 
van het werk. Dan merk je even wat 
het belangrijkste is in je werk. Tegelijk 
komt dan de vraag naar jezelf toe: Wie 
ben ik als begeleider geweest? Wat 
leef ik de deelnemers voor? Hoe heb ik 
hen de genademiddelen aangeboden 
en voorgehouden? Wij zijn dikwijls zo 
druk in het werk, ook met de beste 
bedoelingen voor onze deelnemers. 
Maar het is voor hen en ons het meest 
noodzakelijk dat we het wonder van 
wedergeboorte mogen kennen!

Naam:  Gijsbertine van Putten
Leeftijd:  25 jaar

Functie:  medewerker activiteitenbegeleiding
Waar:  Kroonheim
In dienst sinds:  februari 2010

• Eigenlijk zijn er zoveel 
mooie momenten! Dagelijks, 
in heel kleine dingen.

* Adullam-Schutse-BegeleidingsModel

Mijn plek is 
nu hier. En 
dat is goed!
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“De farizeeër staande, bad dit bij 
zichzelven: O God, ik dank U dat ik 
niet ben gelijk de andere mensen: 
rovers, onrechtvaardigen, overspe-
lers, of ook gelijk deze tollenaar”, 
Luk. 18:11. Is het ons wel eens opge-
vallen? De farizeeër wilde laten zien 
wie hij was door zich te vergelijken 
met andere mensen. Dat is de mens 
eigen: zichzelf gunstig typeren door 
zich vergelijkenderwijs te verheffen 
boven anderen. Dat kan bij organi-
saties ook: eigen identiteit omschrij-
ven door de verschillen met andere 
organisaties op te sommen.

Christelijke identiteit in organisaties
In het boek ‘De naam van de school’, 
over de identiteit op Hogeschool 
Windesheim, staat te lezen hoe het 
woord ‘christelijk’ letterlijk van de gevel 
naast de hoofdingang verdween. De 
redenering van de collegevoorzitter 
was, dat anderen Windesheim die naam 
‘christelijk’ wel zouden geven, als de 
school dat vanwege de inhoud zou 
verdienen. Toen dezelfde collegevoor-
zitter elders een verhaal hield over de 
betekenis van christelijke identiteit in 
organisaties, ging het in de discussie 
eerder over onderscheidingen ten 
opzichte van anderen dan over het 
eigene. Wie zich aan een ander spiegelt, 
spiegelt zich zacht.

Hoewel het verwijderen van het woord 
‘christelijk’ geen verstandig besluit was, 
is wel veel te zeggen voor de redenering 
van de collegevoorzitter. Niet de naam 
op de gevel, maar de inhoud is wezen-
lijk. Wij moeten ons niet spiegelen aan 
de omgeving. De vraag die de college-
voorzitter voor ogen stond, was: wie zijn 
wij zelf? Los van anderen!

Afkeuren van een ander
Het gebed van de farizeeër vormde één 
lofzang op zichzelf door zich te spiege-
len aan anderen. Hij verhief zich boven 
anderen. Hij was toch wel aanzienlijk 
beter dan rovers, onrechtvaardigen 
en die verachte tollenaar. Het is een 
mens eigen: een ander afkeuren om 
eigen degelijkheid te bevestigen. Bij 
het afkeuren van een ander blijven wij 
ten diepste zelf buiten beeld. Dat is 
farizeïstisch. Op dezelfde manier kan 
het gaan met organisaties. Het eigene 
van de identiteit blijft buiten beeld als 
we alleen kijken naar onze omgeving 
en de plusjes voor onszelf optellen. 
Welke inhoud heeft onze identiteit? 
Waar staan we voor? Kunnen buiten-
staanders weten voor welke identiteit 
we staan, ook als de naam 
niet op de gevel prijkt?

Persoonlijke 
identiteit 
In het 
genoemde 
boek staat 
een groot 
gevaar voor 

de identiteit: christelijke organisaties 
worden steeds meer bevolkt door men-
sen die zich niet of nauwelijks verwant 
weten met de identiteit. Dat is dus uit-
holling van binnenuit. Waakzaamheid 
is geboden. De identiteit van de 
organisatie Adullam dient verweven te 
zijn met de persoonlijke identiteit van 
medewerkers, leiding en leden van toe-
zichts- en adviesorganen. De spiegel is 
Gods Woord. De persoonlijke identiteit 
dient gegrond te zijn op Gods Woord. 
De Delftse prediker Arnoldus Cornelij 
(1547-1605) mediteerde lang geleden 
over de woorden uit 1 Johannes 3:13, 
het beeltenis van gelovige zielen, 
kinderen Gods. “Daarom kent ons de 
wereld niet, omdat zij Hem niet kent” 
(…) “En een iegelijk die deze hoop 
op Hem heeft, die reinigt zichzelven, 
gelijk Hij rein is.” Is dat het eigene van 
onze persoonlijke identiteit? De Delftse 
prediker roept zijn lezers op: “Maar dit is 

uw nauwgezette zorg, o gij ware 
christgelovige! Dat gij u rein 
moogt bewaren (1 Tim. 5:22).”

Spiegelen?

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

“Gij zijt in de wereld en gaat met de wereld om, maar ge 

zijt niet van de wereld (Joh. 17:16). In de wereld en aan 

de inwoners der wereld doet ge goed, maar ge past er wel 

voor op, om u niet te bekladden met de gemeenheden van 

de wereld.” “Ge geeft u niet over aan de gedachte, dat ge 

slechts van doen hebt met mensen, die het uiterlijke zien, 

maar met God, Die het innerlijk doorschouwt.”

Arnoldus Cornelij
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H
In beeld

Als Caroline geboren wordt, is meteen duidelijk 
zichtbaar dat ze het syndroom van Down heeft. “Ik 
zag het meteen”, vertelt mevrouw Van de Hoef. “Ik 
weet nog dat de arts zei dat hij blij was dat ik het 
zelf zag, zodat hij het niet hoefde te vertellen. Zelf 
heb ik het er één dag moeilijk mee gehad. Maar toen 
kwam ’s avonds dominee Van Prooijen, onze domi-
nee, en toen was het weg. Sindsdien heb ik er geen 
hinder meer van gehad. De wegen van de Heere zijn 
zoveel hoger dan onze wegen, nietwaar? Dominee 
Van Prooijen is Caroline altijd heel trouw op blijven 
zoeken. Hij zat met haar aan tafel te kleuren.“

Zorgen
Bijna meteen na de geboorte wordt Caroline ernstig 
ziek. “Ze had een gaatje in de linkerboezem van haar 
hart, maar dat gaf niet meteen problemen. Daarom 
mocht ze ook mee naar huis. Maar thuis ging het 
helemaal niet. Caroline wilde niet drinken en kreeg 
vreselijk diarree. We zijn toen weer naar het ziekenhuis 
doorgestuurd en daar werd ze zieker en zieker. Ze 
bleek paratyfus te hebben: een gevaarlijke infectie-
ziekte. Ze heeft op het randje van de dood gelegen. 
Op een ochtend was het zo erg dat ik tegen de verple-
ging zei: ‘Nu ga ik niet meer bij haar bedje vandaan, ik 
blijf hier zitten.’ Toen de arts kwam, zei hij: ‘Ga uw man 
maar waarschuwen.’ Dan weet je wel dat het ernstig 
is. Ze kreeg vocht toegediend en uiteindelijk ging het 

beter. Maar ze heeft erg lang in het ziekenhuis moeten 
blijven.”
Ook als Caroline vrij is van de infectieziekte, zijn de 
zorgen nog niet voorbij. “Ze moest nog geopereerd 
worden aan het gaatje in de linkerboezem. Dat is in 
Utrecht gebeurd, in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 
Destijds was dat nog midden in Utrecht. De verpleeg-
sters en de artsen waren daar erg vriendelijk. Toen 
ze geopereerd was, lag ze onder een zuurstofkap. Ik 
herinner me dat de arts die haar had geopereerd, een 
Amerikaanse arts, zei: ‘U moet de zuurstofkap omhoog 
doen en uw gezicht bij dat van haar leggen; dan ruikt 
ze dat u het bent.’”
Na twee weken mag Caroline weer naar huis. Ze is dan 
vijf maanden, maar weegt maar acht pond. Toch mag 
het goed met haar gaan. Zo goed zelfs, dat ze een 

Het kost haar moeder wat moeite om Caroline 

van de Hoef - inmiddels zesendertig jaar - in 

de kamer te krijgen om koffie te drinken. Als ze 

eenmaal zit, blijft ze zwijgend naar haar handen 

kijken en zet ze telkens haar bril op en af. Ze 

knippert met haar ogen als het licht aangaat en 

vraagt of het uit mag. Als dat niet gebeurt, blijft 

ze naar beneden kijken. “Het gaat niet zo goed 

met Caroline op het moment,” zegt haar moeder, 

“ze is erg somber en snel van slag.”
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Tekst: Els Arends

paar dagen later al gedoopt kan worden. “Ze kwam vrijdags 
thuis en de maandag erna, een Tweede Pinksterdag, is ze 
gedoopt. Dat was een bijzondere dienst”, vertelt mevrouw 
Van de Hoef.

Peuterspeelzaal 
Caroline groeit op in een samengesteld gezin. Mevrouw 
Van de Hoef verliest al jong haar ouders en heeft naast 
de zorg voor haar eigen kinderen ook - samen met haar 
man - de zorg voor haar broertjes en zusjes. “Toen mijn 
moeder overleed, was ik tweeëntwintig. De andere kin-
deren waren vijftien, acht, vier en drie jaar en de jongste 
was nog maar zestien maanden. Mijn vader is een aantal 
jaren daarna overleden. Zelf hebben wij drie kinderen. 
Anja, onze dochter, hebben we, toen ze zestien was, 
moeten afstaan. Ze is omgekomen bij een verkeerson-
geluk. Verschrikkelijk.”
De ontwikkeling van Caroline verloopt verder voor-
spoedig. “Ze kon vrij snel lopen en ook al snel goed 
verstaanbaar praten. Ik kreeg begeleiding van een 
kleuterarts. Daar heb ik erg veel aan gehad. Zij zei dat 
Caroline meer kon dan we dachten en stimuleerde 
ons om een peuterspeelzaal voor haar te zoeken. Ik 
heb toen de eerste peuterspeelzaal gebeld die ik 
kon vinden. Ik kreeg 
een leidster aan de 
telefoon, Bep heette 
ze. Ik vertelde haar 
dat ik onze dochter 
aan wilde melden. 

‘Dat kan’, zei ze. ‘Maar’, 
zei ik, ‘ze heeft het syndroom van 
Down.’ ‘O,’ zei de leidster toen, 
‘ze hoort er toch net zo goed bij.’ 
Zo is ze naar de peuterspeelzaal 
gegaan, en daar is het eigenlijk 
altijd heel goed gegaan.” 

Kleuterschool
Als Caroline vier is, gaat ze 
naar de kleuterschool. “De 
Eben-Haëzerschool in Rhenen 
was onze eerste keus, maar 
de klassen waren daar groot 
en het was blijkbaar niet de 
gewoonte om kinderen met Down 
daar naar school te laten gaan. We zijn 
toen verder gaan zoeken en zijn bij een 

kleine Hervormde school 
terechtgekomen. Daar is 
het altijd heel goed gegaan. 
Ik weet nog dat ik haar de 
eerste ochtend bracht en 
terwijl ik stond te praten, 
lag ze al op haar buik met 
de andere kinderen met 
kraaltjes te spelen.”

Catechisatie
Als Caroline de kleuterschool heeft doorlopen, gaat ze naar de 
Rehobothschool in Ede. “Daar is ze gebleven tot ze twintig was, 
en nu gaat ze nog steeds naar de avondschool. We hebben 
haar bewust - nadat ze achttien geweest was - nog twee jaar 
op school gelaten, want ze kon daar nog steeds dingen leren. 
Ik herinner me dat ze op de Rehobothschool de Tien Geboden 
en de Geloofsbelijdenis uit haar hoofd leerde. Ze mocht die 
toen op catechisatie voor de anderen opzeggen. De ouderling 
vond dat erg bijzonder, dat zij ze uit haar hoofd kende. Ze gaat 
nog steeds naar catechisatie. Daar zegt ze één vraag op. Iedere 
zondag gaat ze ook trouw mee naar de kerk. Ze kan niet goed 
lezen, maar ze kent erg veel psalmen uit haar hoofd. ‘Als een 
hert gejaagd, o Heere,’ psalm 42 vers 1, is haar lievelingspsalm.”

Veldheim
Als Caroline twintig is, gaat ze naar Veldheim. 
“Daar mocht ze kiezen wat haar het meest lag. 
Ze heeft toen de winkel gekozen en daar werkt 
ze nog steeds. In de herfst maken ze daar bij-
voorbeeld pindapoppetjes en pindakransen. Ze 
maakt er kaarten en allerlei andere dingen voor 
de verkoop. Ook heeft ze een aantal keren stage 
gelopen. Ze deed dan huishoudelijk werk. Op 
een gegeven moment was ze bij een gezin in 
Barneveld aardappels aan het schillen en sneed 
ze in haar duim.” Lachend: “Daarna heeft ze nooit 
meer aardappels geschild!”
Op het moment gaat het helaas niet zo goed 
met Caroline. “Ze is erg teruggetrokken en 
depressief”, vertelt mevrouw Van de Hoef. “Sinds 
kort heeft ze daarvoor medicijnen. Omdat ze veel 
rust nodig heeft, gaat ze nu maar drie dagen in 
de week naar Veldheim. Ook krijgt ze binnenkort 
onderzoeken in het ziekenhuis. Op Veldheim is 
ze een tijdje geleden niet goed geworden en 
daarom krijgt ze binnenkort een EEG, omdat ze 
epilepsie willen uitsluiten.”

• Als Caroline geboren wordt, is 
meteen duidelijk zichtbaar dat ze 
het syndroom van Down heeft.

“Daarna heeft 

ze nooit meer 

aardappels 

geschild!”
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In de lens

Enkele bewoners stellen u graag voor aan hun gastgezin. 
Ze vinden het erg fijn om bij hun gastgezin te zijn!

Tekst: redactie

Gastgezinnen 
   in het zonnetje

1

4

1   Paula Verhagen, Waardheim, aan de keukentafel 
bij familie Nieuwenhuijse uit Maasdam, heerlijk aan 
het knutselen! Paula geniet iedere keer als ze bij haar 
gastgezin is én de kinderen genieten van Paula!

3   Mark Marchal 
(midden), bewoner 
van Beekheim, 
bij zijn gastgezin 
familie Koudijs uit 
Barneveld. Hij is er 
heel trots op!

4   Sjaak Beijer (links), 
Polderheim, overhandigt 
zijn gastgezin familie Van 
Spronsen uit Ridderkerk een 
mooi geschenk tijdens een 
gastgezinnenavond.

6   Gastgezin familie Sprong uit 
Veenendaal is erg belangrijk voor 
Wim van de Peut (tweede van rechts), 
Beekheim. Ze doen altijd erg hun best 
om het Wim naar zijn zin te maken.

5  Geesje van der Plas (rechts), 
Polderheim, overhandigt mevrouw 
Van Buren uit Nieuw-Lekkerland 
een mooi cadeau tijdens een 
gastgezinnenavond.

2   Ik kom elke maand bij mijn gastgezin 
familie Berkhout uit Elspeet. Ik vind het leuk 
om daar te zijn, omdat ik daar altijd leuke 
dingen mag doen. Ze zorgen ook altijd voor 
mijn kleding. Dat vind ik erg fijn. Ik wil ze graag 
bedanken voor alles wat ze voor mij doen. 
Herman Huisjes, Kroonheim-Kwikstaart

5

2

6

3
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Wat is een gastgezin? Wat doe je bij een gastgezin?

Misschien heb jij nog geen gastgezin, 
maar wil je dat wel graag…

Voor wie?

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Bij Adullam maken sommige bewoners gebruik van gastgezinnen.
Wat is een gastgezin? Voor wie is het? Wil je er meer over weten? Zou je ook 
graag een gastgezin willen hebben? Lees dan verder.

Gastgezinnen

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, coördinerend begeleider Kroonheim, groep Leeuwerik/Kwikstaart

Een gastgezin wil graag dat de bezoeker, misschien jij wel, 
een fijne avond, dag of weekend krijgt. 

Een gastgezin is waar jij een avondje op 
bezoek kan gaan. Of waar jij een weekend 
mag logeren. Soms kan het ook alleen maar 
een zaterdag zijn.

Daar word je misschien blij van.

Een gastgezin is een familie die voor je zorgt 
als jij bij hen bent. Dit doet een gastgezin 
gratis. Ze willen graag iets doen voor de 
ander, voor jou. 

Bij Adullam woon jij in een huis. Soms alleen 
in een appartement. Soms met meerdere 
bewoners. Dat is fijn. Je word goed verzorgd 
door de begeleiders. En ook (als dat kan) 
door familie en vrijwilligers.

Toch is het misschien ook wel fijn om even 
weg te gaan.

Even iets anders. 

Dat kan heel mooi als je bijvoorbeeld naar 
een gastgezin gaat.

Je kunt met hen praten, 

een spelletje doen, 

bij hen slapen, 

misschien genieten van de kinderen 
van het gastgezin en zo is er nog veel 
meer op te noemen. Een gastgezin 
vindt het fijn om een ‘thuis’ voor je 
maken, waar jij je fijn en veilig voelt.

Belangrijk is (als je dat kunt) dat je 
hierover praat met begeleiders of 
de eerstverantwoordelijk begeleider 
(evb’er). Deze mensen kunnen 
je helpen. Ze kunnen ook goed 
nadenken welk gastgezin bij jou past. 
Dat is belangrijk! 23
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Regiomanager A.J. van Ommeren neemt 
in zijn toespraak de aanwezigen mee 
naar een moeilijk moment: “Op een 
geplande ouderavond in maart 2011 
wilden wij vertellen hoe de tijdelijke 
nieuwbouw eruit zou gaan zien en waar 
die zou komen. Helaas werd ik ’s mid-
dags gebeld door de wethouder, dat 

ons tijdelijke gebouw niet 
gebouwd kon worden.” 
Hij kijkt de zaal rond. “Na 
maanden voorbereiding 
stonden we met lege 
handen! Die avond hebben 
wij Psalm 77 gelezen. Dat 
gaf indrukken”, vertelt Van 
Ommeren. Hij leest voor: 
“Houdt Zijn goedertieren-
heid in eeuwigheid op? 
Heeft de toezegging 
een einde, van geslacht 
tot geslacht? Heeft God 
vergeten genadig te zijn? 
Heeft Hij Zijn barmhartig-
heden door toorn toege-

sloten? Sela. (…) O God, Uw weg is in het 
heiligdom; wie is een groot God, gelijk 
God?” Er valt een stilte onder de aanwe-
zigen. Dan vervolgt hij: “Moeten we dan 
vandaag niet erkennen dat de Heere ons 
zeer goedertieren is geweest? Dat Hij 
naderhand Zijn barmhartigheden aan 
ons heeft getoond! Door Zijn weg - die 

Een waardig (t)huis vo or wonen en werken
Officiële opening van Muider heim in GenemuidenInstelling Muiderheim is op 

vrijdag 4 september jongstleden 

officieel geopend. In het 

Hervormd Centrum klonken 

toespraken en zongen de 

bewoners een psalm of droegen 

een gedicht voor. Na het formele 

gedeelte openden de oudste 

en jongste bewoner, samen met 

burgemeester ing. E.J. Bilder, de 

grote toegangspoort. Hierna 

onthulden echtgenotes van de 

leden van de Raad van Toezicht 

en enkele medewerkers een 

beeldengroep waarin David als 

schaapherder is uitgebeeld. “Een 

bijzondere plek - een waardig 

thuis voor wonen en werken is 

geopend!” Een (foto)verslag van 

de opening. 

• Aankomst: wie mag dit 
mooie cadeau uitpakken?

• Bewoners van de woongroepen de Polle, de Pauwe, de Kajuit en de Kombuis zingen psalm 
133 vers 1 en 3.

• Jong en oud, klein en groot: iedereen kon 
een kijkje komen nemen!24



wij toen niet begrepen. Maar we mogen 
toch zeggen: ‘wie is een groot God, gelijk 
God?’ Vanwege de voorspoed die we 
daarna keer op keer ervaren hebben.” Van 
Ommeren vertelt verder over het vervolg: 
“Wat gebeurde er toen? Binnen een week 
waren we in gesprek over een andere 
tijdelijke locatie. Waarvoor we binnen 
drie maanden een bouwvergunning 
ontvingen en waar weer drie maanden 
later een tijdelijk gebouw stond in 
Genemuiden: het tijdelijke Muiderheim. 
Ja,” besluit hij, “het ging anders dan wij 
dachten - de Heere had een andere weg.”

Tekst: Jan van Velthuizen      Foto’s: J. Bisschop

Een waardig (t)huis vo or wonen en werken
Officiële opening van Muider heim in Genemuiden

• Hoe krijgen we nu dat lint doorgeknipt? 
Een grote roofvogel brengt een schaar!

• Gezamenlijk dragen de bewoners van de 
woongroepen de Roef, het Ruim en de Rede 
een gedicht voor.

• Vanwege lange wachtlijsten voor intensieve zorg en begeleiding is Adullam 
in september 2010 in overleg gegaan met zorgkantoor Achmea. Het 
gevolg was dat Adullam kon beginnen, zij het op kleine schaal, om vanuit 
Schoonsterheim instellingszorg te bieden.

• Ondertussen werd gewerkt aan de nieuwbouw van een tijdelijke huisves-
ting. Op 15 maart 2011 vond een informatieavond plaats waarop toegelicht 
zou worden waar het gebouw zou komen.

• Op 3 februari 2012 werd de tijdelijke huisvesting geopend. Intussen was al 
begonnen met de plannen voor definitieve huisvesting.

• Het heien van de eerste paal vond plaats op 17 januari 2014.
• Op 23 mei 2014 is door ds. D. Heemskerk 

een gedenksteen geplaatst. Met daarop 
de tekst uit Deuteronomium 33:27a “De 
eeuwige God zij u een Woning.”

• De nieuwbouw verliep voorspoedig, zodat 
in december 2014 de bewoners vanuit het 
tijdelijke Muiderheim konden verhuizen. 
In januari 2015 kwamen daar de nieuwe 
bewoners bij.

• 4 september 2015: de officiële opening van instelling Muiderheim. In 
Muiderheim wonen momenteel dertig bewoners. Verreweg de meeste 
bewoners werken ook op Muiderheim. 

• Echtgenotes van de leden van de Raad 
van Toezicht en enkele medewerkers 
onthulden een beeldengroep, waarin David 
als schaapherder is uitgebeeld.

• Na de onthulling van de beeldengroep werd 
gezamenlijk psalm 100 : 2 gezongen, wat 
Laura Balkenende begeleidde op de klarinet.

• Gerrit Beens wil even bijkomen van alle 
drukte. Begeleider Dineke Bos leest samen met 
hem een boekje in huiskamer de Kombuis.

Historie Muiderheim
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Het is zonnig en warm in één van 
de woonkamers van woonvoorzie-
ning Polderheim in Alblasserdam. 
Zorgassistent Marja van Veen (37) 
voorziet van thee en koekjes, terwijl ze 
rustig vertelt over haar taken binnen 
Adullam. “Eigenlijk zijn die heel breed, 
maar ik zorg onder andere voor het 
koken en bereiden van maaltijden voor 
onze bewoners.” Het liefst maakt Marja 
daarbij gebruik van verse groenten, zo 
min mogelijk pakjes en een gevarieerd 
menu, vertelt ze. Iets waar beleidsmede-
werker zorg, Gijsbert van Veen (25), zich 
ook hard voor maakt. “Vanuit onze iden-
titeit staan we er voor om zorgvuldig 
voor het lichaam te zorgen. Een gezond 
leefpatroon, en daarmee gezonde 
voeding, is daarom erg belangrijk. 
We doen er veel aan om dit bij onze 
zorgvragers te stimuleren.” Tijntje van 
der Steenhoven (33) knikt. Als bewoner 

van Molenheim eet ze dagelijks van 
de versbereide maaltijden, twee stuks 
fruit en verantwoorde tussendoortjes. 
Soms helpt ze mee met het klaarmaken 
van maaltijden, af en toe kookt ze met 

andere bewoners zelf. Bij het thema 
‘gezonde voeding’ maakt ze echter eerst 
verlegen de doorsteek naar wezenlijker 
zaken. “Ik vind het vooral belangrijk, 
omdat de Heere zegt dat je goed voor 
je lichaam moet zorgen.” Ze valt even 
stil. “En er staat ook heel veel over in de 
Bijbel.” Moeiteloos somt ze gebeurtenis-
sen op waarin voeding centraal staat. 
“Maar,” vertelt ze, “ik ben vooral dankbaar 
dat het Brood des levens ons nog eten 

Goed, gezond en gevarieerd  eten: een kijkje in de keuken

“Ik ben dankbaar dat het Brood des levens ons 

nog eten geeft. Dat is niet vanzelfsprekend, hoor!” 

Tijntje van der Steenhoven

GEZONDE VOEDING

Nippend aan thee en knabbelend aan een koekje 

komt het gesprek al snel op gang. Want van koekjes 

naar koolhydraten: die overstap is snel gemaakt. 

Marja van Veen, Gijsbert van Veen en Tijntje van 

der Steenhoven weten namelijk alles van gezonde 

voeding bereiden, stimuleren én nuttigen. “De 

Heere wil ook dat we ons lichaam goed verzorgen.”

• “Per dag moet 
je twee stuks fruit 

eten; dat is gezond 
en goed voor je”, 

weet Tijntje van der 
Steenhoven. 

Adullam stimuleert gezonde voeding voor zorgvragers
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geeft! Dat is niet vanzelfsprekend, hoor. 
In andere landen hebben mensen 
honger.” Het overdenken waard.

Handreiking 
Toch kan Tijntje niet alle maaltijden 
waarderen. En dat geeft ze door aan de 
begeleiders. “Dat mag gelukkig. Maar 
meestal heb ik geen commentaar; het is 
vaak erg lekker. Behalve als er spekjes in 
de andijvie zitten. Maar die mag ik eruit 
halen, omdat ik daar - door een operatie 
aan mijn gal - niet tegen kan.”
“Eens in de maand geven bewoners 
aan wat ze graag willen eten”, licht 
Marja toe. “Die wensen neem ik mee 
als ik de weekmenu’s maak.” Dat vraagt 
veel voorbereiding. “We hebben te 

maken met verschillende diëten en de 
bewoners van Polderheim houden het 
meest van aardappels, groenten en 
vlees, terwijl variatie heel belangrijk is. 
Dat is soms wel even puzzelen.” Gijsbert 
herkent dat ‘probleem’. In samenwer-
king met een diëtist die gespecialiseerd 
is in de gehandicaptenzorg heeft hij 
daarom een handreiking gemaakt voor 
alle medewerkers die dagelijks zorgdra-
gen voor het welzijn van de zorgvragers. 
Het idee ontstond nadat de Centrale 
Cliëntenraad (CCR) van Adullam het 
belang van gezonde voeding aan-
kaartte. Gijsbert: “Dat was voor ons een 
waardevolle aanleiding om een handrei-
king over gezonde voeding te maken. In 
de handreiking staan allerhande hand-
vatten met betrekking tot het bereiden, 
koken en klaarmaken van voeding. Maar 
ook informatie over kruiden, E-nummers 
en de schrijf van vijf.” Kortom: een hand-
zame gids om gezonde, gevarieerde en 
goede voeding nog meer te integreren 
in het dagelijkse leven van Adullam-
zorgvragers. Gijsbert: “Op termijn willen 
we ook een receptenboek uitgeven met 
daarin recepten die aangeleverd zijn 
door de medewerkers van Adullam.” De 
bedoeling is dat de zorgvrager daarin 
heeft meegedacht of input voor een 
lekkere maaltijd heeft gegeven aan 
de medewerkers. Inspraak is opnieuw 
het sleutelwoord, zo blijkt. “Iedere 
voorziening of zorgvrager heeft toch 
weer andere ervaringen en ideeën. Zo 
kunnen we ook van elkaar leren. En het 
is vast ook makkelijk bij het maken van 
een weekmenu.”

Patat en pannenkoeken
Als het daarover gaat, kan Marja nog 
een boekje opendoen. “Het is hier voor 
verschillende bewoners altijd een sport 

om zo snel mogelijk het weekmenu 
te achterhalen.” Ze lacht. “Volgende 
week woensdag eten we bijvoorbeeld 
erwtensoep. Er zijn bewoners die daar 
nu (vrijdag, red.) al naar uit kijken.” 
Eens in de maand is het patatdag op 
Molenheim en Polderheim. En als er 
iemand jarig is, mag diegene het menu 
kiezen. Pannenkoeken bijvoorbeeld. 
“Tja, dan kom je soms in de knoei met 
de schijf van vijf in je weekmenu. Want 

Tekst en foto’s: Beppie van de Beek-Pellegrom, Beptekst

Goed, gezond en gevarieerd  eten: een kijkje in de keuken

“Het is belangrijk om 

een gezond leefpatroon 

en gezonde voeding te 

stimuleren bij zorgvragers” 

Gijsbert van Veen

• Gijsbert van Veen is als beleidsmedewerker 
zorg verantwoordelijk voor de handreiking 
‘Gezonde voeding’, die binnenkort voor de 
medewerkers verschijnt. 

Adullam stimuleert gezonde voeding voor zorgvragers

• Voorbeeldmenu

Gro en t e s o e p
S t okb r o od me t  k ru i d e n b o t e r
IJ s s t amme t j e
V e r s  f r u i t
V e r s e  wo r t e l s
Ge bakk en aa rdapp e l s
V i s
Sp i naz i e
Geko ok t e  aa rdapp e l s
Rund e r v i nk
Wokg r o en t e n
R i j s t
K i p
Erwt en s o e p 

S la me t  e i
W i t t e  b on en i n  t omat en sau s
Geko ok t e  aa rdapp e l s
Rund e rhambur g e r
Rauwko s t s a l ad e
Pa ta t
F r i kand e l

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Weekmenu
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als er drie in een week jarig zijn en ze 
willen macaroni, pannenkoeken en pan-
nenkoeken… dan wordt het moeilijk”, 
vertelt Marja. Tijntje knikt. “Als ik jarig 
ben, komt mijn moeder eten en dan 
eten we patat. Dat lust bijna iedereen, 
maar zelf houd ik meer van stoofperen 
of nasi bijvoorbeeld.”

Workshops
Op de studiedag voor huishoudelijk 
medewerkers, die eenmaal per jaar 
gehouden wordt, was gezonde voeding 
dit keer ook een belangrijk thema. 
Gijsbert vertelt: “Door middel van 
diverse workshops stonden we stil bij 
koken met of zonder pakjes, goedkoop 
en toch gezond eten en het schoonma-
ken van keukengerei na het klaarmaken 
van de maaltijd.” Marja kookt zo min 
mogelijk met pakjes en zakjes, maar dat 
is geen vereiste. “Persoonlijk houd ik 
meer van het zelf bereiden van maal-
tijden met verse groenten en zonder 
E-nummers. Ik vind het eten met pakjes 
zo zout. Nee, voor mij heeft het geen 
meerwaarde. En het is vaak nog duurder 
ook.” Ze blijft even stil en kijkt in de 
verte. “Al is het belangrijkste natuurlijk 
dat we met elkaar lekker en goed eten. 
Ja, als iedereen lekker heeft gegeten, 
vind ik dat fijn”, concludeert ze.

Toekomst
Tevreden met hoe het nu gaat, blikt 
het drietal vooruit. Hebben ze ook 
toekomstwensen met betrekking tot 
de dagelijkse maaltijden? Het blijkt 
van wel. Gijsbert: “We vinden het 
binnen Adullam heel belangrijk dat er 
zoveel mogelijk rekening gehouden 
wordt met de behoeften en wensen 
van de zorgvrager. Dat is ook de 
kerngedachte van ASBM (Adullam-
Schutse-BegeleidingsModel, red.) en 
daar zet iedereen zich dagelijks voor 
in. Hieronder valt ook, dat we in de 
toekomst nog meer willen aansluiten 

bij de wensen van onze bewoners; ook 
voor wat betreft de maaltijden.” Marja 
maakt het direct concreet. “Als we nu 
aan bewoners vragen wat ze willen 
eten, praten ze elkaar vaak na. Dan hoor 

je verschillende keren achter elkaar 
bijvoorbeeld ‘doperwten en wortels’, 
maar een bak met nieuwe picto’s van 
maaltijden kan helpen om daarin een 
eigen keuze te maken.” Ook het zelf 
klaarmaken van maaltijden - indien 
mogelijk - vindt Gijsbert belangrijk. “Wat 
een zorgvrager zelf kan, mag hij ook 
zelf doen. Al moeten de begeleiders 
altijd een ondersteunende rol houden.” 
Tijntje knikt enthousiast. Op de Vang, 
een zelfstandige woongroep binnen 
Molenheim, maakt ze namelijk geregeld 
met haar groepsgenoten een maaltijd 
klaar. Ze kijkt verlekkerd: “Ja, een lekker 
ham-kaasstoofpotje bijvoorbeeld. Dat is 
altijd erg lekker.” En aan haar genietende 
gezicht te zien, kan daar zelfs geen 
meesterkok tegenop…

GEZONDE VOEDING

• Marja van Veen: 
“De bewoners van 
Polderheim houden 
het meest van een 
Hollandse pot. 
Een voedzame en 
gezonde maaltijd.” 

“Het is hier onder 

sommige bewoners 

altijd een sport om 

zo snel mogelijk 

het weekmenu te 

achterhalen”

Marja van Veen
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Puzzelen en kleuren

Hallo kinderen, 

Wanten aan, een winterjas aan, je sjaal om en misschien ook nog wel een muts op. Het is 
winter en dan kan het buiten flink koud zijn. Maar binnen brandt vast de kachel en is het 
lekker warm, dus blijf maar lekker binnen om deze cijferpuzzel te maken. Pak je potlood en 
begin bij het cijfer 1, trek een lijntje naar de 2, daarna naar de 3 en zo verder totdat je bij 18 
bent. Kleur daarna de kleurplaat en stuur deze vóór D.V. 22 januari a.s. op naar:

Sneeuwvlokjes, sneeuwvlokjes, dwarrel maar rond,

Kom met je vriendjes bij ons op de grond.

Sneeuwvlokjes, sneeuwvlokjes, kom nu maar gauw,

Misschien maak ik straks wel een sneeuwpop van jou!

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:Emaria van Eenennaam uit Stavenisse (7 jaar)Annemijn Ruitenberg uit Zalk (10 jaar)Lisa Snoeij 
uit Krimpen aan den IJssel (11 jaar)

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet
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Charles zucht. Het is nu 1558 en de 
koningin die het land al een paar jaar 
bestuurt, laat veel mensen gevan-
genzetten die niet misdadig zijn. In 
de gevangenis wachten ze dan het 
moment af waarop ze naar de brand-
stapel moeten. Ja, koningin Mary 
kent geen medelijden. Charles weet 
ook wel dat veel soldaten het niet 
kan schelen. Die doen gewoon hun 
plicht. Ze volgen het bevel op dat 
ze ontvangen, 
zonder er al te 
diep over na te 
denken. Maar 
waarom 
moeten er 
toch een-
voudige, 
vriendelijke 
mannen wor-
den gedood, 
ja, verbránd 
nog wel? 
Toen de 
man in de 
gevangenis 
geworpen 
werd, zei hij: “Ook dit zal meewerken 
ten goede.” De ruwe soldaten lach-
ten erom en spotten ermee. Ze zijn 
gehard en kennen maar één manier: 
je moet goed voor jezelf zorgen. De 
sterkste wint het. Het recht van de 
sterkste geldt. Charles draait zich om. 
Zijn gedachten draaien maar telkens 
om die gevangene. Kan hij hem 

helpen? Of moet hij hem juist met 
rust laten? Hij zegt toch immers dat 
het goed is wat God doet?
Er klinkt een hoop lawaai en 
geschreeuw. De soldaten van konin-
gin Mary komen de gevangene 
vandaag ophalen. Het gaat er ruig 
aan toe. Charles zet zijn tanden op 
elkaar. Wat hebben ze toch voor een 
koningin, dat ze haar soldaten dit laat 
doen? Deze wreedheid. Daar sleuren 

ze de man uit zijn cel, slepen hem 
door de gang naar buiten. Ze lachen 
en gedragen zich alsof de man niet 
zoiets als pijn kan voelen. Charles 
beeft. Vandaag is dus de dag dat 
deze voortreffelijke man zal worden 
verbrand. En dan te bedenken dat er 
vaak veel mensen naar gaan staan 
kijken. Opeens wordt zijn aandacht 

getrokken door een onverwachte 
stilte. Ergens buiten houdt de groep 
soldaten halt. Zo onopvallend moge-
lijk gaat Charles kijken wat er aan de 
hand is. Dan ziet hij het. De martelaar 
ligt op de grond. Zijn been ziet er niet 
goed uit. Charles komt nog dichterbij. 
Dat been ziet er heel ongezond uit. 
Ongelooflijk. Ze hebben gewoon 
zijn been gebroken, terwijl ze hem 
meenamen. Hoe erg kun je zijn! 
Charles merkt dat sommige soldaten 
nog steeds een beetje lachen. Ze 
steken elkaar aan. Een van hen zegt 
spottend: “Alle dingen werken mee, 
toch? Nou, dan zal dit gebroken been 
ook wel meewerken.” Zijn makkers 
grinniken. Dan klinkt de stem van de 
gevangene: “Ik weet niet hoe, maar dit 
zal inderdaad meewerken ten goede, 
en jullie zullen het zien.” De soldaten 
kijken elkaar even aan. “We zullen 
toch weer naar binnen moeten. Op 
deze manier kunnen we niet verder.”

Die woorden klinken nog na in de 
oren van Charles als hij de volgende 
dag weer op zijn post is. De gevan-
gene wordt opnieuw naar buiten 
gebracht en moet op weg gaan naar 
Londen, om daar de brandstapel 
te beklimmen. Charles huivert. Dan 
blijkt een wonderlijk keerpunt: juist 
vandaag wordt een nieuwe koningin 
uitgeroepen, koningin Elisabeth. 
De wrede, bloedige koningin Mary 
heeft het niet meer voor het zeggen. 
De tijd dat zij Gods kerk vervolgt en 
ter dood veroordeelt, is voorbij. De 
gevangene kijkt de soldaten aan en 
zegt: “Gelooft u het nu? Gelooft u 
nu dat alle dingen meewerken ten 
goede?” En... geloof jij het?

Charles kijkt naar de man in de gevangenis. De man gelooft 
niet alleen in God, hij gelooft ook dat alle dingen die met hem 
gebeuren, meewerken ten goede. Maar hoe kun je dat toch 
zeggen, als je bijna naar de brandstapel gebracht wordt?

VerhaalTekst: Maarten Brand

Gebroken been
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om je buiten spelen, Lisa?” Hugo staat op 
zijn skeelers bij de buitendeur. Hugo en 
Lisa wonen in dezelfde straat en spelen 
vaak samen. “Goed”, zegt Lisa. Ze huppelt 
naar de schuur om haar skeelers te pak-

ken. Even later skeeleren ze samen door de straat. 
Maar opeens staan ze stil. Er stopt een verhuiswagen! 
Sterke mannen sjouwen van alles uit de auto naar bin-
nen. Een bank, stoelen, een bed, kasten… Bij de deur 
van het huis staat een man. Hij wijst waar alle dingen 
moeten staan. “Niet in de weg lopen, kinderen!”, roept 
hij naar Hugo en Lisa. Ze maken vlug rechtsomkeert.
“Een nieuwe buurman! Zou hij wel aardig zijn? We 
deden niks”, zegt Lisa. “Misschien heeft hij stress”, zegt 
Hugo. “Dat is een soort zenuwachtig.” Ze skeeleren 
nog een paar keer heen en weer over de stoep. “Ik heb 
het koud. Kom, we gaan weer naar huis”, zegt Lisa. Op 
kousenvoeten gaan ze weer naar binnen. In de bijkeu-
ken staat een grote doos. “Weet je wat erin zit?”, vraagt 
Lisa. “Nieuwjaarskaarten om te verkopen. Het is voor 
Adullam. Wij zijn nog te jong om te verkopen. Want 
het is lastig met het geld, zegt mam. Jammer hoor.”
Hugo haalt zijn schouders op. “Ik had een acht voor 
rekenen! Makkelijk! Rekenen vind ik heel leuk.” Er komt 
een rimpel boven Lisa’s neus. “Schep niet zo op”, zegt 
ze. “Onze Mieke kan niet leren rekenen, niet schrijven 
en ook geen moeilijke woorden zeggen. Maar toen 
ze voor het eerst kon lopen, kregen we allemaal een 
ijsje, zo blij waren pap en mam.” Hugo krijgt een kleur. 
Dom van hem om zo op te scheppen. Mieke, het zusje 
van Lisa, gaat elke dag naar het dagverblijf. Het is te 
moeilijk voor haar om naar school te gaan. Hij wil er 
niet meer over praten.

Mama zit in de keuken aan tafel met een stapel kaar-
ten voor zich. Nu Mieke nog niet thuis is, kan ze rustig 
nieuwjaarskaarten schrijven. Lisa bekijkt de mooie 
kaarten.
“Wat staat er een lang woord op de kaart, mam!”

“Gezegende kerstdagen”, zegt mama. “Dat is een 
heel mooi woord. Het betekent dat je de zegen 
van de Heere toewenst op de kerstdagen. Maar 
loop nu niet in de weg. Anders maak ik fouten 
bij het schrijven.”
“Ik denk dat u stress hebt, net als de nieuwe 
buurman”, zegt Lisa.
“We deden niks en toen zei hij: ‘Niet in de weg 
lopen!’ En nu zegt u hetzelfde.”
Mama slaat haar hand voor de mond. “O, de 
nieuwe buurman. Ik wilde hem soep brengen, 
maar dat ben ik vergeten. Ik ken de man een 
klein beetje. Zijn vrouw is vorig jaar gestorven 
en nu moest hij alleen verhuizen. Weet je wat? 
Vanavond maak ik soep en die mogen jullie 
morgen brengen. En dan doen we er ook een 
mooie kaart bij.”
Hugo en Lisa mogen alvast een kaart uitzoeken. 
“Mogen wij ook iets erop schrijven?”, vraagt 

Lisa. Mama knikt. “Ik weet iets. Jullie mogen een mooi 
woord schrijven: welkom.”
Het wordt een prachtige kaart.
‘Gezegende Kerstdagen’ staat met gouden letters op 
de voorkant.
En ‘welkom’ met gekleurde letters op de achterkant.

De volgende dag lopen Hugo en Lisa op de stoep. 
Met een pannetje soep en zonder skeelers. Stel je 
voor: soep brengen op je skeelers, dat zou nooit 
goed gaan! Hugo houdt het pannetje goed vast. Lisa 
heeft de mooie kaart in haar hand. Bij het huis van de 

De nieuwe buurman

K“

“Gezegende kerstdagen… 

Wat betekent dat 

woord eigenlijk?”
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buurman staan ze stil.
“Ik durf niet”, zegt Lisa. “Als de buurman nog stress 
heeft…”
Hugo doet een stap naar voren. “Ik denk dat ik durf”, 
zegt hij stoer.
“Druk jij maar op de bel.”
Lisa gaat op haar tenen staan. Rrriiinggg!
Ze horen voetstappen en de deur gaat open.
Voor hen staat de buurman. Hij ziet er moe uit.
“Zo kinderen. Wat komen jullie doen?”, vraagt hij.
“Dag meneer buurman”, zegt Hugo vlug.
“Wij zagen dat u gisteren ging verhuizen. En dat u 
stress had. Geeft niet, want mam had ook stress. Toen 

vergat ze om soep te maken. Daarom krijgt u van-
daag soep. Soep en een kaart.”
Hij geeft het pannetje. Lisa legt de mooie kaart op het 
deksel.
De buurman kijkt verbaasd.
“Wat zeg je nu allemaal over stress en soep?”
Lisa durft nu ook te praten.
“De soep is voor u. En de kaart ook. Er staat iets moois 
op. Gezegende kerstdagen. Wij kunnen dat woord 
wel zeggen, maar niet schrijven.”

De buurman kijkt naar de gouden letters op de kaart: 
“Gezegende kerstdagen… Wat betekent dat woord 
eigenlijk? Ik zei vroeger altijd: vrolijk kerstfeest. Ik 
versierde een grote kerstboom voor mijn vrouw. Maar 
nu mijn vrouw gestorven is, ben ik nooit meer vrolijk. 
Nee, nooit meer.”
Hij zucht. Hugo denkt diep na. Hij zucht ook. Dan zegt 
hij zacht:
“Gezegend betekent dat de Heere een zegen wil 
geven op het kerstfeest omdat… …omdat de Heere 
Jezus geboren is. De dominee zegt het. De juf zegt 
het en pap en mam zeggen het ook. Dus het is waar.”
“Tjonge-jonge”, zegt de buurman. “Wat een wijze 
praat voor kinderen.”
Hij schudt wel drie keer zijn hoofd.
Hugo en Lisa staan even stil te kijken.
“Ík weet iets”, zegt Lisa dan. “Als de soep op is, brengt 
u de pan dan terug? Wij wonen op nummer tien. 
Mam zei: ‘De buurman is welkom.’ Daarom staat dat 
woord ook op de kaart. En pap en mam kunnen nog 
meer vertellen over het moeilijke woord gezegend.” 

De buurman staat nog steeds met het pannetje soep 
in zijn handen.
De kaart ligt bovenop het deksel. Hij kijkt naar de 
gouden letters gezegend. En naar de gekleurde let-
ters welkom.
“Welkom is een mooi woord”, zegt de buurman. 
“Enne… het woord gezegend is eigenlijk ook een 
mooi woord.”

Er zijn opeens kleine lichtjes in zijn ogen.
“Welkom? Ja, ja… ik denk dat ik wel kom.”

Door M.H. Karels-Meeuse
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Ik ben Geesje Brinkman en ik woon 
op Muiderheim in Genemuiden, op 
groep de Pauwe. Mijn hobby is haken. 
Daarnaast lees ik ook graag en doe 
ik graag een spelletje op mijn iPad. 
Puzzelen vind ik ook leuk om te doen, 
maar haken vind ik het leukst om te 
doen, van mijn hobby’s. 
Voor mijn werk haakte ik altijd al, maar 
na mijn ziekbed (begin 2015) lag ik veel 
op bed, en zo is het mijn hobby gewor-
den. Ik heb dus eigenlijk van mijn werk 
mijn hobby gemaakt.
Ik haak meestal in mijn vrije tijd; dat is 
voor het eten en na het eten, en af en 
toe een poosje tijdens het werken, maar 
dan heb ik ook vaak andere klusjes om 
te doen.

De spulletjes die ik nodig heb om 
te haken, worden gekocht door de 
groepsleiding. Ook patronen zoeken 
zij voor mij uit of ik ga zelf op zoek 
op mijn iPad en vraag dan aan de 
groepsleiding of ze die uit willen 
printen. Op dit moment haak ik 
dekseltjes voor op potjes, en dat 
dekseltje versier ik dan weer met een 
roosje, waar ik ook een patroon voor 
heb om die te haken. Of ik haak het 
voor baby’s, zodat er blauwe of roze 
muisjes in gedaan worden, of een 
potje voor thee, of voor badschuim, 
of een potje met snoep. Deze 
potjes worden in het winkeltje van 
Muiderheim gezet - de Parlevinker - 
waar ze verkocht kunnen worden.

Mijn naam is Corrie Monster en ik ben 61 jaar en ik 
woon op Zuiderheim. Ik ben graag op de groep, maar 
ook op mijn eigen kamer. Mijn hobby’s zijn: tijdschriften 
bekijken, knutselen, bakken, een spelletje doen, maar 
het fijnste is blokfluiten. Ik houd van muziek. Ik speel 
heel graag op mijn blokfluit. Elke dag gaat hij mee 
in mijn tas naar Waardheim. Op maandagmiddag 
zingt het Waardheim-koor en dan fluit ik altijd. Eén 
keer in de maand, op maandagavond, is er koor op 
Zuiderheim. Ook dan speel ik op mijn fluit. Vroeger 
zong ik ook graag. Nu speel ik liever 
blokfluit. Een mooie psalm is:

Psalm 25:2
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest, bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt;
Leid mij in Uw waarheid; leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o Heer’!
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Ook heb ik veel cd’s: gemengde koren, mannenkoren en 
kinderkoren vind ik erg mooi! Ik heb veel cd’s met psal-
men en een enkele luister-cd. Ik heb één cd waar ik op 
fluit en waar ik zelf op de voorkant van het hoesje sta: kijk 
maar. Af en toe ga ik naar een zangavond.

In deze rubriek vertellen twee zorgvragers van Adullam over hun hobby.

Haken is het leukst!

Hobby’s

Het fijnste is blokfluit spelen…
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Nieuw Centraal bureau

H
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Tegen 14.00 uur stroomt de zaal van 
de Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland te Barneveld vol. Deze keer 
wordt de zaal zelfs kosteloos ter beschik-
king gesteld! De heer Zevenbergen, voor-
zitter van de Raad van Toezicht, opent de 
openingsbijeenkomst met Gods Woord. 
Hij staat stil bij 1 Thessalonicenzen 5:16 
“Verblijdt u allen tijd.” Hiermee wordt niet 
de vrolijkheid van de wereld bedoeld, 
maar blijdschap in God.

Centraal Adullam-huis
De heer Prins, Raad van Bestuur, neemt 

ons mee naar het ontstaan van Adullam. 
Adullam mag al ruim dertig jaar bestaan; 
de doelstelling is nog steeds dezelfde: 
zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking, op grond van Gods Woord. Dit 
is waar ook de ondersteunende diensten 
op het Centraal bureau dagelijks voor 
klaarstaan.
De heer Luijk, manager Servicecentrum, 
toont de totstandkoming van het 

Het Centraal bureau  in Barneveld officieel geopend

• De zaal bij de OGGiN te Barneveld werd 
kosteloos ter beschikking gesteld.

• De feestelijke ballonnenboog 
voor het pand. 

• Jan en Marian in de versierde auto. Uit het 
open dak steekt een enorme schaar.

• Jan en Marian brengen de grote schaar.

• Met het doorknippen van de 
ballonnenboog openen de heer Liefaard en 
Johanna Wesselink het pand.

Het is direct duidelijk: hier 

is iets feestelijks te doen. Er 

ligt een rode loper voor de 

ingang. Hier en daar wordt 

nog wat schoongemaakt. 

Even later wordt een 

ballonnenboog geplaatst. 

We vertellen graag wat 

er die dag nog meer 

gebeurde.



Tekst: Everdien Schalk    Foto’s: A. Doornenbal e.a.
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gebouw. Er is heel wat denkwerk aan de 
realisatie voorafgegaan. Het resultaat mag 
er zijn! Het gebouw mag met recht een 
Centraal Adullam-huis genoemd worden: 
er zijn goede vergader- en trainingsruim-
ten, de ondersteunende diensten hebben 
er hun werkplek en allerlei Adullam-
activiteiten kunnen er plaatsvinden.

Enorme schaar
Na de openingswoorden en een inter-
mezzo, verzamelen we ons rond de 
ingang van het kantoor. De heer Liefaard, 
lid van de Raad van Toezicht, en Johanna 
Wesselink, bewoner van Beekheim en 
interieurverzorger bij het kantoor, staan 
al klaar om de openingshandeling te 
verrichten. Er komt een versierde auto 
aanrijden met daarin twee bewoners van 
het eerste uur: Jan van de Geer en Marian 
van de Berg. Uit het open dak steekt 
een enorme schaar, die wordt overhan-
digd aan de heer Liefaard en Johanna. 
Daarmee mochten zij de ballonnenboog 
doorknippen. 

Enthousiaste deelnemers
Bij binnenkomst worden we 

verwelkomd 
door stralende 
deelnemers 
van dagactivi-
teitencentra. Zij 
hebben allerlei 
producten te 
koop, meest 
zelfgemaakte. 
Die worden 
goed verkocht. ’s 
Avonds is er ook 
open huis voor 
alle belangstellenden. Het is de hele 
dag gezellig druk.
De medewerkers geven uitleg over hun 
werkzaamheden. Er worden foto’s uit de 
oude doos vertoond. Ook is er infor-
matie over de bouw van het kantoor. 
Adullam heeft gekozen voor een relatief 
goedkope bouw en heeft veel meubilair 
hergebruikt. De foto’s aan de wanden 
ademen de sfeer van de identiteit en 
verbondenheid van Adullam. 

Adullam-informatiemarkt
De tweede verdieping is het letterlijke 
en figuurlijke hoogtepunt. De ruimte 

is volledig ingericht als een informa-
tiemarkt, gecombineerd met een 
koffiehoek. Er zijn allerlei kraampjes, 
waar ieder op zijn gebied wat vertelt 
over Adullam. Onder het genot van een 
hapje en drankje is er veel ontmoeting. 
Of het nu ouders zijn van bewoners, een 
medewerker of een betrokken over-
buurman, je voelt het: het is hier goed. 
Dat doet denken aan wat een deelne-
mer van Horstheim pas zei: “Waar liefde 
woont, gebiedt de HEER’ den zegen.”

Het Centraal bureau  in Barneveld officieel geopend
“Een centraal Adullam-huis”

• Stralende deelnemers bij hun 
verkooptafels. Ze hebben goed verkocht!

• De tweede verdieping is omgebouwd tot een heuse 
informatiemarkt.

• Zo gaat het écht in de zorg.
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B-VCA
al vanaf

€155,00 
p.p.

VOL-VCA
al vanaf

€165,00 
p.p.

 Niet geslaagd, gratis 1 herkansing!

www.bhv-vca-ehbo.nl

BHV HERHALING
€ 130,00 p.p.



D.V. WOENSDAG 30 DECEMBER 

Stichting Adullam-comité Puttershoek; 
winterfair; van 14.30 tot 19.30 uur; 
in DAC Waardheim, Groeneweg 10, 
Puttershoek.

D.V. VRIJDAG 11 MAART 2016

Dameskrans Avondvlijt; verkoping; van 
15.00 tot 21.00 uur; bij Koster Special 
Gifts, Achterbergsestraatweg 180, 
Achterberg.

D.V. ZATERDAG 26 MAART 2016

Comité Hardinxveld-Giessendam; 
kledingbeurs en autowasactie; van 
9.00 tot 12.00 uur; Buitendams 384 
(zaal en plein van kerkgebouw OGGiN), 
Hardinxveld-Giessendam.

Jaarlijks houden we een bijeenkomst met alle comités 
en verkoopvrijwilligers. Dit jaar konden we dat 
voor het eerst houden in ons nieuwe kantoor in 

Barneveld. Zo’n 65 personen waren op donderdagavond 
29 oktober jl. bij elkaar om ervaringen uit te wisselen 
over allerlei verkoopactiviteiten. Vanuit de Werkgroep 
Fondsenwerving hadden we de heer Van der Vlies, secre-
taris van de Raad van Toezicht, gevraagd om iets te ver-
tellen over de toekomstige kortingen in de zorg. Duidelijk 
is geworden dat de overheid deze kortingen door moet 
zetten in verband met het onbetaalbaar worden van de 
zorg in zijn geheel. Ik wil het nu niet over die kortingen 
hebben; de heer Van der Vlies las ons een gedeelte voor 
uit 2 Koningen 22. Koning Josía geeft daarin opdracht 
om geld in te zamelen voor het herstel van de tempel. De 
heer Van der Vlies bracht naar voren dat zowel het volk als 
de bouwlieden trouwelijk met de gelden omgingen, dus 
zowel in het inzamelen als in de besteding. Hierin wordt 
het volk Israël geprezen voor hun liefde en trouw voor de 
dienst des Heeren. Van der Vlies gaf aan dat hij liefde en 
verbondenheid ervaart, al vanaf de start van Adullam bij 
de koop en inrichting van Veldheim.
Ook op een avond als deze is de trouw en inzet merkbaar. 
Veel comitéleden zijn al vele jaren actief voor Adullam. 
Deze onderlinge liefde is veel waard; we moeten en 
mogen daar dankbaar voor zijn. Dit blijft nu en in de 
toekomst nodig. Wat het allermeest nodig is, is de liefde 
van God: Hij zond Zijn enige Zoon 
naar de aarde om zondaren zalig te 
maken. Déze liefde hebben we alle-
maal nodig en wens ik u allen toe.

Jan van Velthuizen, 
communicatie en fondsenwerving

Trouw  en  liefde

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

Prachtige 
dag

Steun
   Adullam

De vier meisjes Lianne Hol, Anna Lynn Buijk, Stefie van 
Mourik en Rianne de Ruiter hebben heel hard gewerkt en een 
groot aantal kerstkaarten gemaakt. Deze hebben ze verkocht op 
de Adullam-verkoping in Geldermalsen en daarmee hebben ze 
het mooie bedrag van € 78,50 opgehaald. Bedankt! 

Berthilde van Dijk uit 
Barneveld is heel actief geweest 
voor Adullam! Voor de jaarlijkse 
verkoping konden kinderen 
(huishoudelijke) klusjes doen bij 
familie en vrienden om op deze 
manier geld op te halen voor 
de benzinetank van de bussen. 
Zij heeft het prachtige bedrag 
van € 165 bijeengebracht. Goed 
gedaan!

Flinkerds in het zonnetje
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Exceptioneel Transportspecialist

G. Vlastuin - Transport

Gespecialiseerd in:
•	 Exceptioneel	transport
•	 Machinetransport
•	 Autolaadkranen
•	 Projecten
•	 Op-	en	overslag
•	 Hijscapaciteit	40	ton
•	 Eigen	transport	
engineering

G. Vlastuin Transport
Barneveldsestraat 11, 3927 CA  Renswoude

Tel. 0318 - 57 18 27 • Fax 0318 - 57 23 87 • info@vlastuin.eu

www.vlastuin.eu



Op zaterdag 12 september jl. hielden we de jaar-
lijkse verkoping in en om het Van Lodenstein 

College. Veel vrijwilligers, standhouders, maar ook 
bewoners van Beekheim hebben zich ingezet om 
deze dag te laten slagen. De plaatselijke kerkenraad 
opende en sloot de verkoping met Schriftlezing en 
gebed. Oude en nieuwe standhouders wisselden 
elkaar ook dit jaar weer af. Daarnaast zijn kinde-
ren enthousiast en druk bezig geweest om hun 
steentje bij te dragen. Als comité zien we terug op 
een mooie, gezellige en drukbezochte verkoping. 
Aan het einde van de dag mochten we het mooie 
bedrag van ruim € 11.000 inclusief sponsorgeld 
noteren. Dit zal ten goede komen aan het vervoer 
van en naar de dagactiviteitencentra van Adullam. 
Iedereen die hieraan - op welke wijze dan ook - 
heeft meegewerkt, zeggen wij hartelijk dank! 
Comité Barneveld

Comité 
Ouddorp orga-
niseerde een 
herfstfair. Toch 
wel nieuws-
gierig wat we 
opgehaald heb-
ben die dag, 
dus: even het 
geld tellen…

Op zaterdag 12 september 
jl. werd in Hardinxveld-
Giessendam een grote 
actiemarkt gehouden. Het 
was een mooie dag, met een 
prachtige netto-opbrengst 
van ruim € 19.000 (incl. 
opbrengst infoboekje). 
Eenieder die hieraan heeft 
bijgedragen: hartelijk dank!

Nieuwsgierig Actiemarkt

Verslag verkoping 
Barneveld

Steun
   Adullam

Schenken met een 
schriftelijke overeenkomst

Overweegt u Adullam een (groot) bedrag te schenken of hebt 
u dat dit jaar al gedaan? Omdat wij een ANBI-status hebben, 
is uw gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door 
het mee-schenken van het belastingvoordeel, levert u met uw 
gift een grotere bijdrage aan waarde(n)volle zorg. Zo kunt u uw 
periodieke gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. 
Het voordeel hiervan is dat deze giften altijd aftrekbaar zijn. 
Hierbij gelden niet het minimaal en/of maximaal aftrekbare 
bedrag. Deze overeenkomst kan opgesteld worden tussen u als 
gever en Adullam. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat 
een dergelijke overeenkomst aangegaan wordt voor minimaal 
5 jaar en eindigt bij overlijden. Een (deels) ingevuld formu-
lier kunt u vinden op onze website: www.adullamzorg.nl/
gevenenbelastingvoordeel.

Een rekenvoorbeeld van het fiscale voordeel: u laat een 
akte opstellen voor 5 jaar met een bedrag van € 200 per 
jaar. Afhankelijk van de toepasselijke belastingschijf 
geldt de volledige aftrek van € 74 (bij 37% belasting-
tarief), € 84 (bij 42% belastingtarief) of € 104 (bij 52% 
belastingtarief). Wilt u het belastingvoordeel mee-
schenken, dan kunt u respectievelijk € 318, € 345 of € 418 
schenken. Netto schenkt u zelf die € 200 per jaar. 

Een overeenkomst is met name interessant als de giften onder 
of juist boven het drempelinkomen komen. Wilt u meer uitleg 
over de fiscale aftrekbaarheid van uw giften? Wilt u een overeen-
komst opstellen om zodoende belastingvoordeel te hebben? 
Neem contact op met Jan van Velthuizen.
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Voor al uw verlichting
 én  goed lichtadvies

Nunspeet tel.0341-252154  www.living-lights.nl

Neem geheel
vrijblijvend

contact met ons op 
en informeer naar

de mogelijkheden!

Of het nu om grote of 
kleine projecten gaat, 
bij ons bent u aan 
het juiste adres voor:

Martin Siebelink
Fransesteeg 14
6718 TX Ede
T 0318 – 46 37 40
F 0318 – 61 40 92
M 06-53 799 382
E info@martinsiebelink.nl

Grondwerken

Sloopwerken

Bestratingen

Container service

Transport

www.martinsiebelink.nl



Postzegelnieuws
Er zijn al een heleboel postzegels binnen; 
iedereen bedankt! U kunt meer postzegels 
sturen naar Kon. Wilhelminaweg 403, 3737 
BD Groenekan. Daarnaast kunt u ze op de 
Adullam-locaties inleveren. De teller staat dit 
kwartaal op € 44,25, dus het levert echt wat 
op. Wilt u postzegels kopen? Stuur dan een 
e-mail naar cornevandam@kliksafe.nl. Als u 
postzegels voor Adullam wilt verzamelen, 
knip de postzegels dan ruim af (minimaal 
0,5 cm). Alle kapotte postzegels zijn namelijk 
alleen nog goed voor het oud papier.

Een postzegelgroet, Corné

Comité Werkendam vertelt: “We kunnen terugzien op een goed verlopen verkoop-
dag in Werkendam. Het was een gezellige drukte bij de vele kramen, die een grote 
diversiteit aan artikelen aanboden. Ook was er tijd voor ontmoeting, onder het 
genot van een kopje koffie. Voor kinderen waren er weer leuke activiteiten in de 
speciaal daarvoor ingerichte speelhoek. Het zag er heel vrolijk uit en het werd druk 
bezocht! De netto-opbrengst van deze dag was € 15.000. We zijn daar heel dankbaar 
voor en willen ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd, hartelijk bedanken!” 
De prijswinnaars van de kleurwedstrijd zijn: Rosalie Herrebout (5 jaar), Rosalien 
Verheij (8 jaar) en Naomi Bos (9 jaar). Alle drie wonen zij in Werkendam.

Drukbezochte verkoping

Op zaterdag 19 september jl. is de jaarlijkse, traditionele Adullam-verkoping 
gehouden in Staphorst. Dat kon weer plaatsvinden op de aloude locatie rond 
DAC Horstheim. De opening, de lunch voor de kraamhouders en de sluiting 
werden gedaan in het nieuwe gebouw ‘De Leerkamer’ (in eigendom van de 
kerkvoogdij van de HHG te Staphorst).

De publieke belangstelling was groot en er heerste een gezellige sfeer. De 
kopers konden weer kiezen uit een ruim assortiment aan artikelen. Het comité 
was er ook dit jaar weer in geslaagd nog meer diversiteit in de verkoopartike-
len aan te brengen. Een bijzondere attractie voor de kinderen was het unieke 
fietsplezier, waarbij ze op wat ongewone fietsen een paar rondjes konden 
maken. Hiervoor was veel belangstelling. Voor het eerst was er een echte ijskar 
met softijs aanwezig, die geheel door een bedrijf was gesponsord. Dit viel bij 
oud en jong erg in de smaak. 
Al met al een sfeervolle en zeer geslaagde dag voor zowel de kraamhouders als 
de bezoekers van de markt. Het comité wil iedereen bedanken die - op welke 
wijze dan ook - aan het welslagen van deze dag heeft meegewerkt. Dit geldt in 
het bijzonder voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.

Impressie verkoping Staphorst

Opgave voor de pagina’s 
‘Steun Adullam’
Hebt u mededelingen, aankondigingen, 
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 maartnummer:
uiterlijk D.V. 29 januari a.s. 

Lees als eerste al het comiténieuws op: www.adullamzorg.nl/comitenieuws

Steun
   Adullam
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Showroom: Nijverheidstraat 7 4261 TK Wijk en Aalburg. Tel: 0416 69 51 94 email: info@diepeveen.nl

Openingstijden: Di t/m Vrij 9.30 - 17.00 uur, Zat 10.00 - 16.00 uur. 
Op zondag en maandag zijn we gesloten. Overdag geen tijd? Bel ons voor een avondafspraak! www.diepeveen.nl

KEUKENS  BADKAMERS  INTERIEURS

Modern en klassiek ontmoeten 

elkaar bij Diepeveen. Twee 

stijlen samengevoegd tot een fraai 

geheel. Uiteraard voorzien van alle 

gemakken, klaar om in te léven.

De keuken is warmte, de keuken is 

gezelligheid en van alle tijden…

Tijdloos



Oliebollen en appelbeignets van de bakker én met 
bezorgservice (m.u.v. Kootwijkerbroek)!

U kunt tot D.V. woensdag 30 december a.s. 12.00 
uur telefonisch of per e-mail bestellen:
• T 0341 45 35 48 (familie Van Driel);
• e-mail: famgbvdriel@live.nl, met als onderwerp 

‘Oliebol’. Vermeld ook de plaats waar u de bestel-
ling wilt ophalen of dat u het wilt laten bezorgen, 
inclusief uw telefoonnummer.

U kunt voor uw bestelling uit de volgende opties 
kiezen:
• ophalen in Uddel, Kroonheim (naast het winkeltje);
• ophalen in Garderen, “de Rank”, Dorpsstraat;
• ophalen in Kootwijkerbroek, Rehobothschool 

(hoofdingang), Schoonbeekhof 53;
• ophalen in Putten, fam. Van 

Moorselaar, Van Pallandtstraat 7;
• ophalen in Ermelo, fam. Kleijer; 

voor het adres: T 06 53 85 56 43;
• thuis laten bezorgen (voor 

Uddel, Garderen, Ermelo en 
Putten).

Oliebollen: 10 per zak à € 6,50; bij 4 zakken of meer is 
de prijs € 6,- per zak.

Appelbeignets: 4 per verpakking à € 6,-

De oliebollen en appelbeignets worden gebakken door 
bakker Schreuder uit Putten.

Op D.V. donderdag 31 december a.s. tussen 10.00 
en 11.30 uur kunt u de bestelling ophalen op de door 
u gekozen locatie. Rond dezelfde tijd worden de bestel-
lingen thuisbezorgd.

Adullam-comité Garderen: Lydia van Moorselaar en 
Jantine van Driel

Kijk ook op de website van Adullam voor 
adressen en het bestellen van oliebollen 
(en eventuele andere producten) bij u in 
de regio, www.adullamzorg.nl/oliebol. Onder 
andere in de plaatsen Barneveld, Doornspijk, 
Ede, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, 
Leerbroek, Krimpen a/d IJssel, Puttershoek, 
Staphorst, Werkendam en Woudenberg.

Ook dit jaar is er weer een oliebollenactie op 
Kroonheim en omgeving (Uddel, Garderen, 
Kootwijkerbroek, Ermelo en Putten).

Oliebollen 
en appelbeignets 

Steun
   Adullam
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Giftenverantwoording 3e kwartaal 2015

Kerkelijke gemeenten
? (HHG), sponsoring Muiderheim €500; 
Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen 
(HHG) €826,41; Bergambacht (OGGiN) 
€473,60; Capelle a/d IJssel (OGGiN) 
€712,10; Doorn (OGGiN) €84,02; Doorn 
(OGGiN) €101,20; Doornspijk-Nunspeet 
(HHG), nieuwe bus Eliëzerhof €2.036,60; 
Dordrecht (OGGiN) €756; Ede (OGG) 
€3.485,63; Garderen (HHG) €10; Gouderak 
(OGGiN) €254,34; ‘s-Gravendeel (OGGiN) 
€500; Haarlem (HHG) €81,55; Harskamp 
(HHG) €303,91; Houten (HHG) €581,05; 
Klundert (OGGiN) €358,10; Lienden 
(OGGiN) €111,25; Melissant (HHG) €130; 
Middelburg (GGiN) €250; Nieuwerkerk 
(GGiN) €500; Nieuwleusen (HHG) €5; 
Nieuwleusen (HHG) €930,90; Oene 
(Herv.) €250; Oldebroek (OGGiN) €371,55; 
Oldebroek (VOG) €20; Oosterland 
(OGGiN), sponsoring Zuiderheim 
€1.500; Oostvoorne (GG), sponsoring 
Zuiderheim €3.000; Oud-Beijerland 
(GG), sponsoring Zuiderheim €2.950; 
Oud-Beijerland (HHG), sponsoring 
Zuiderheim €1.100; Puttershoek (OGGiN) 
€50; Puttershoek (OGGiN) €525; Rhenen 
(OGGiN) €470; Rijssen (HHG) €471,32; 
Rijssen (OGGiN) €50; Rotterdam-
IJsselmonde (GG) €200; Scheveningen 
(OGGiN) €150,90; Scheveningen 
(OGGiN) €780,20; Sirjansland (HHG) 
€503,38; St Philipsland (OGGiN) €50; St 
Philipsland (OGGiN) €1.000; Urk (OGGiN) 
€5.088,90; Veenendaal (GGiNbv) €408,30; 
Veenendaal (HHG) €756,75; Veenwouden 

(OGGiN) €120,20; Veenwouden 
(OGGiN) €127,79; Veenwouden (OGGiN) 
€106,10; Vlaardingen (GGiN) €275; 
Waarder (Herv.) €279,14; Waddinxveen 
(OGGiN) €44,05; Waddinxveen (OGGiN) 
€44,50; Waddinxveen (OGGiN) €66,95; 
Waddinxveen-Dorpsstraat (HHG) 
€400; Werkendam (VHG), bestemd 
voor gemoedsbezwaarden €23.555; 
Woudenberg (HHG) €90.

Particulieren
€10 AB; FV; AB; WK; FV; AB; FV; TvdW; 
€12,50 MvdS; €15 EvdE; €20 BR; BR; GG; 
€25 DG; HB; GS; EM te W; DG; GS; TR; GS; 
TR; MV; HB; BR; €45,38 CB; CB; CB; €50 
CvdP; CvdP; RH; BP; CvdP; €100 CB; WvD; 
CB; HV; JK; JG; €125 TvW; TvW; TvW; €150 
CvdW; JV; JT; €200 JM; €300 MS; LB; €400 
EvdH; €500 HS; JS; €581,16 HF, sponso-
ring tuin Muiderheim; €1.000 JS.

Bedrijven en overige instellingen
St. Middelkoop, kassasysteem 
Wilgenheim €2.885,56.

Legaten en nalatenschappen
WV te R €116.176,12; JdP €3.676,98; WvE 
te B €34.500.

Lingerie
Werkendam €3.000.

Verkopingen comités
Urk €10.000; Leerbroek €2.545,93; 
Genemuiden, sponsoring Muiderheim 

€7.500; Ermelo €3.861,17; Open Dag 
Waardheim en winterfair €41.000; 
Werkendam €15.000.

Diversen
Website-giften €10; Omnia Cum Deo 
zomerconcert, sponsoring Muiderheim 
€739,41; Garderen, opbrengst kren-
tenbroodactie €2.000; Stavenisse, 
oud papier P. de Vos €500; Tholen, 
sponsoring nieuwbouw Zuiderheim 
€1.500; Urk, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €5.000; Doornspijk, nieuwe 
bus Eliëzerhof €3.500; Urk, bijdrage 
nieuwe bus Eliëzerhof €5.000; website-
giften €30; H. van Klinken, opbrengst 
kaartenverkoop €185; Staphorst, fiets-
tocht Horstheim €1.400; Nieuwleusen, 
vrouwenver. Ruth €2.500; Kampen-
IJsselmuiden-Grafhorst, fietstocht 
€605; Hierden, ontmoetingsdag €225; 
website-giften €200; Lienden, winkeltje 
mw. T. Smit €500; Annigje Bloed, verkoop 
kaarten €150; Waarder, verkoop boe-
ken €1.000; Lienden, hoedenverkoop 
H.J. Berends €2.000; Zondagsschool 
Nederhemert, verkoop kaarten €33,25; C. 
van Oort, verkoop zelfgemaakte kaarten 
€150; Corrie Kruithof, Mylène-party €77; 
Nieuwe Tonge, verkoop Remo-kleding 
€400; fam. van der Wende, groente €10; 
oud papier, stroopwafelverkoop en 
verkoop kleding Bergambacht €14.000; 
website-giften €100.

€ 1.250.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                   € 0 -

Eerste t/m derde 
kwartaal  2015:  

€ 688.420  

Doelstelling 2015

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

3e kwartaal 
2014

3e kwartaal 
2015

1e t/m 3e 
kwartaal 2014

1e t/m 3e 
kwartaal 2015

Donatiefonds - donaties € 2.870 € 3.370 € 39.171 € 67.759

Donatiefonds - giften € 7.009 € 6.561 € 80.763 € 106.063

Stichting Steun Adullam € 118.259 € 190.449 € 532.194 € 514.598

Totaal fondsenwerving € 128.138 € 200.380 € 652.128 € 688.420

Nalatenschappen € 0 € 154.353 € 212.574 € 215.224

Totaal inkomsten € 128.138 € 354.733 € 864.702 € 903.644

Steun
   Adullam
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12,5 jaar werkzaam 
bij Adullam

Marco Pouwen, 
coördinator 
instelling 
Kroonheim

Van een jubilaris 
Jubilaris Gert-Jan Bulsink schreef zélf de 
tekst en koos ook zelf de foto uit: “Ik woon 
al 12,5 jaar op Kroonheim. Sinds 2009 woon ik 
op De 10 Domeinen, een zelfstandig onder-
deel op het terrein van Kroonheim. Het mooi-
ste was de laatste jaren dat ik veel geleerd 
heb. Soli Deo Gloria!” Hartelijk gefeliciteerd, 
Gert-Jan!

Even buurten

3 september jl.: Josine 
Schilder (Muiderheim) 

en Renze Stoter

17 september jl.: 
Bertine van de Kamp 

(Kroonheim-Kwikstaart) 
en Henri Rebergen

16 oktober jl.: Rianne Bank (Beekheim) 
en Erik Bettink

10 september jl.: 
Mathilda de Jong 

(De Mantelienge) en 
Ton van Schaik

16 september jl.: Eline 
ten Voorde (Kroonheim-
Nachtegaal) en Evert Kroes

9 oktober jl.: Arja 
Kampert (Beekheim) 
en André van 
Luttikhuizen

22 oktober jl.: Arinda Ruitenberg 
(Servicecentrum) en Marco van Halum

30 oktober jl.: Alet Kooiker 
(Muiderheim) en Klaas Bloemert

We zijn getrouwd!



Tekst: Mien van Ginkel

… Een weekje 
Veluwe voor 
een aantal 
Zuiderheimers met 
o.a. een bezoek aan 
Apenheul: duidelijk 
te zien hoe prachtig 
zij dit vonden!

Samen uit …
… Bewoners van de Rietzanger (Kroonheim) genoten 
niet alleen van hun ‘verwenweek’ (niet naar de dagbe-

steding, maar verwend worden en soms uitgaan), maar 
ook van de comfortabele bus, door Taxi Baan in Rijssen 

gratis(!) ter beschikking gesteld. Hartelijk dank, Taxi Baan!

… Groep De Rietkraag (Beekheim) had het 
prima naar zijn zin tijdens een weekje Texel. 
Een sportieve vakantie met mooi weer!

En daar stond onver-
wachts een ijskar voor 
de deur van Waardheim! 
Verrassing van de familie 
van deelnemer Arnold 
Kruidenier. Voor ieder-
een was er een ijsje, dus 
overal blijde gezichten 
en overal werd lekker 
gelikt. Nogmaals harte-
lijk dank!

Alles draaide tijdens de familie-
dag van DAC Kroonheim om ont-
moeten en ontdekken: tijdens 
de workshop over de begelei-
dingsmethodiek ASBM, tijdens 
de roofvogelshow én tijdens het 
buffet. Leerzaam én gezellig!

Wekelijks gymmen onder 
leiding van een therapeut, 
zo leert groep de Witte Roos 
(Horstheim) steeds nieuwe 
dingen. “En dat vinden wij 
echt héél erg leuk”, laten zij 
weten.

De DAC-coördinators overleggen, stemmen 
af en brainstormen op een perfecte locatie: 
het nieuwe Centraal bureau!

Verrassing!

Familiedag Gymmen: leuk!

Perfect!
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Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

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 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance 
Activiteitencentrum
Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 088 238 58 00

Overijssel

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Instelling
Zuiderheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Dagactiviteitencentrum 
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Gelderland

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 58 30

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve 
Uddel
T 088 238 58 97

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Veldhoeve
Bennekom
T 0318 50 09 19

Zuid-Holland

Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl

www.adullamzorg.nl

Centraal bureau

1 3 4 5 6 8 9 10 11

Muiderheim
Roef/Ruim/Rede
1. Nellie de Boer uit 

Urk als medewerker 
woonbegeleiding

Dagactiviteitencentrum
2. Gijsbert Dalfsen 

uit Genemuiden 
als medewerker 
activiteitenbegeleiding

Horstheim
3. Jantine Schra uit 

Staphorst als medewerker 
activiteitenbegeleiding

Eliëzerhof
4. Joanne van 

Es-Mekelenkamp uit 
Apeldoorn als medewerker 
activiteitenbegeleiding

Kroonheim
Rietzanger/Zanglijster/Wielewaal
5. Colinda van Laar 

uit Kootwijkerbroek 
als medewerker 
woonbegeleiding

6. Maaike van Zwieten uit 
Uddel als medewerker 
woonbegeleiding

Nachtegaal
7. Cobi van Vliet-Berkouwer 

uit Ede als medewerker 
woonbegeleiding

 
Beekheim
8. Brandien Thomassen 

uit Ede als medewerker 
woonbegeleiding

Zuiderheim
9. Johanna Hoogeveen 

uit Krabbendijke 
als medewerker 
woonbegeleiding

Polderheim
10. Nelleke de Jongh uit 

Leerbroek als medewerker 
woonbegeleiding

 
De Mantelienge
11. Heidi van Dijk uit 

Nieuw-Beijerland als 
oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding 

Graag stellen wij u hierbij voor aan onze nieuwe col-
lega’s, die onlangs zijn gestart bij verschillende voor-
zieningen van Stichting Zorg Adullam. Wij wensen 
deze collega’s veel succes en werkplezier toe bij het 

uitoefenen van hun functie. Ben jij ook nog op zoek naar 
een baan in de gehandicaptenzorg? Wij zoeken nog 
steeds nieuwe collega’s! Kijk voor meer informatie over 
onze vacatures op www.adullamzorg.nl/werken.

Personeelsregister Tekst: Guze van der Tang
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Ook in 2016 hopen we 
de DOEN-voor-Adullam!-
dagen te houden. Wij 
hopen u te verwelkomen 
op D.V. vrijdag 11 en 
zaterdag 12 maart. 
DOEN voor Adullam! is 
een grote vrijwilligers-
actie van Adullam. Het 
brengt vrijwillige inzet 
onder de aandacht en 
stimuleert iedereen om 
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Voor meer informatie 
zie www.adullamzorg.nl/doen.

DOEN voor Adullam!

Contactdagen en thema-avond in 2016

Nieuwbouw instelling Zuiderheim

Volgend jaar hopen wij twee 
contactdagen te organiseren voor 
zorgvragers en hun ouders/familie: 
één in het voorjaar en één in het 
najaar. Daarnaast hopen we in juni 
een thema-avond te beleggen 
met diverse sprekers. De eerste 
contactdag zal D.V. zaterdag 9 
april 2016 gehouden worden. 
Voor zowel de contactdagen als de 
thema-avond ontvangt u te zijner 
tijd een uitnodiging.

Op dinsdag 1 december jongstleden is de 
eerste paal geslagen van de nieuwbouw voor 
instelling Zuiderheim! De nieuwbouw wordt 
gerealiseerd door aannemersbedrijf P. van 
Leeuwen uit Meerkerk. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden en verdere planning 
is de verwachting dat het nieuwe Zuiderheim 
D.V. in het najaar van 2016 in gebruik genomen 
kan worden. Volg de nieuwbouw via het fotoalbum op: www.adullamzorg.nl/
nieuwbouwzuiderheim.

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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gemaakt worden aan:
Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg
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