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Aandacht 
voor...

...Ditty Pons en Liza van Barneveld

Inhoud Voorwoord

DOEN voor Adullam! ligt achter 
ons. Het waren mooie dagen, 
waarop veel mensen de handen 
uit de mouwen hebben gestoken 
voor Adullam. Op zulke dagen 
proef je de verbondenheid met 
Adullam; zoveel mensen die zich 
geweldig inzetten: samenbindend! 
Waardering ook voor de mede-
werkers van Adullam, zoals Kees 
van der Staaij het aangeeft: “Het 
raakte mij met hoeveel toewijding 
iedereen bij Adullam bezig is voor 
de cliënten.”
En verder in dit blad: Adullam 
gaat dagactiviteiten in Nunspeet 
bieden. Wat blijft? Wat verandert? 
En wat vinden de medewerkers 
van Eliëzerhof ervan?

A. Prins
Raad van Bestuur
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Hebreeën 12:11

Alle kastijding, als zij tegenwoordig is. Daar gaat het in onze 
tekst over. Dat zal waar zijn, voor hen die ervan weten... 
echt geen zaak van vreugde!
Maar dat niet alleen, onze tekst spreekt ook over daarna: 
“(…) daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der 
gerechtigheid (…).” O zeker, niet voor allen, maar… voor 
degenen die erdoor geoefend zijn.
Daar wordt nogal wat gezegd.
Laten we dan eerst maar eens bezien wat Paulus hier 
eigenlijk zegt. Stapt hij hier maar lichtvoetig over het lijden 
heen? Om maar zo snel mogelijk op een mogelijk nut te 
wijzen? Neen, zo moeten we de tekst niet verstaan. De 
kastijding, als die tegenwoordig is, mag bedroeven. We 
hoeven er niet als een beeld, gevoelloos, aan voorbij te 
gaan. Zou een moeder niet wenen omdat haar kind zo 
ernstig ziek is? Zou een kind niet verdrietig zijn als het zijn 
moeder zo achteruit ziet gaan?
Als het ganse schepsel zucht, zou de mens daar dan buiten 
gesloten worden? Nee toch? En trouwens, wat leert ons 
Gods Woord omtrent deze zaken? Hoor David daar zeggen: 
“Mijn zoon Absalom, (…) dat ik, ik voor u gestorven ware”. 
Wat heeft Hanna haar onvruchtbaarheid beweend, om er 
zelfs een keer van te zeggen: “Ik heb mijn ziel uitgegoten 
voor het aangezicht des HEEREN.” Het leed dat geleden 
moet worden, mag een zaak van droefheid zijn. 

Maar we worden erdoor geoefend, zo zegt onze tekst. 
Zodat de lijdensschool ook wel een oefenschool 
genoemd wordt. Wat mag er dan zoal in geoefend 
worden? 
• Nu, ten eerste het geloof. Voor de gelovige is het 

lijden een middel om opnieuw te leren vluchten tot 
de Heere. Zij leren door het leed temeer te zoeken 
de schuilplaats van de Allerhoogste. De ongelovige 
verhardt zich onder het lijden en probeert het temeer 
in eigen kracht te overwinnen. Maar wat een onder-
scheid. De gelovige mag als een verbrokene van hart 
al meer op God leren vertrouwen, de ongelovige 
wordt temeer verbitterd en verhard. 

• Vervolgens werkt zulk een oefening voor de gelovige 
ootmoed. Wat staan we hoog met onszelf, als alles 
maar voor de wind mag gaan. Maar die hovaardij is een 
gruwel voor God. Hoe groot dan, als God Zijn kind apart 
komt te nemen op deze leerschool van de ootmoed. 

Om erachter te mogen komen niets verdiend te heb-
ben dan de welverdiende straf. Geen rechten meer over, 
maar enkel schuld en een verloren bestaan.

• Daar mag dan ook het geduld vervolgens geoefend 
worden. Als het lijden maar aanhoudt. Juist in zulke 
wegen mag geleerd worden wat een geduld de Heere 
met Zijn volk gehad heeft tot hiertoe. Dan worden ze 
door lijden geheiligd. Om het ook te mogen zeggen 
door genade: “Heilig zijn, o God, Uw wegen.”

• En als daarbij mag komen de kennis van het eigen 
boze hart, dan komt er zelfs achteraan: “Niemand [ook 
mijn hart niet] spreek’ Uw hoogheid tegen!”

Wat een oefenin-
gen mogen hier 
gemaakt worden. 
En daarom kon 
Paulus ook zeg-
gen: “(…) doch 
daarna geeft 
zij van zich een 
vreedzame vrucht 
der gerechtig-
heid dengenen 
die door dezelve 
geoefend zijn.” 
Welk een heerlijke 
vruchten van 
geloof, ootmoed, 
zelfkennis en lijd-
zaamheid moch-
ten genoemd 
worden. Laten we 
de kastijdingen 
niet klein achten, 
die tegenwoordig 

zijn, maar ons leven wonderlijk verrijken, als het een 
vreedzame vrucht der gerechtigheid mag voortbrengen. 
In en door Hem, Die kwam om alle gerechtigheid te ver-
vullen. Opdat door het geloof in Zijn vruchten gedeeld 
mag worden. O hoor het dan: indien wij zo met Christus 
lijden, zo zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
Dat is wel de grootste vrucht.
Van harte toegewenst.

Overdenking

ds. A. den Hartog
Ochten

En alle 

kastijding, als die 

tegenwoordig 

is, schijnt 

geen zaak van 

vreugde, maar 

van droefheid 

te zijn; doch 

daarna (…)

Hebreeën 12:11

De tegenwoordige kastijding
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Binnen in het DAC is het een gezellige 
drukte; deelnemers druppelen binnen, 
de leiding neemt het voortouw. “Kom 
op, allemaal gaan zitten, we begin-
nen zo.” Terwijl de dagopening begint, 
neemt begeleider Annelies Kleijer 
(44) even tijd voor een kopje thee. Ze 
vouwt haar handen om de mok en 
steekt van wal. “Toen we hoorden dat 
we officieel onderdeel zouden wor-
den van Adullam, was dat best even 
omschakelen, maar we zijn er erg blij 

mee”, vertelt ze. Het reformatorische 
dagactiviteitencentrum hoorde tot 
voor kort bij WZU Veluwe, maar door 
de veranderingen in de zorg was een 
overname gunstig voor beide partijen.

Impact voor deelnemers
“Natuurlijk was het de vraag hoe we dit 
aan deelnemers moesten communice-
ren. We hebben twee ouderavonden 
belegd, waarin ruimte was om vragen 
te stellen en informatie te delen. Dat 

De parkeerplaats van dag-

activiteitencentrum (DAC) 

Eliëzerhof in Nunspeet biedt 

plaats voor twee auto’s. 

Wanneer er één geparkeerd 

wordt, trekt een voorbij-

komende deelnemer van 

het DAC de deur aan de 

bijrijderskant open: “Komt u 

op visite?”, klinkt het vrolijk. 

Dan wordt de deur dichtge-

gooid en snelt de deelnemer 

naar de hoofdingang. Daar 

prijkt een spiksplinternieuw 

Adullam-bordje. Eronder 

toont een doffe plek dat er 

tot voor kort een ander logo 

prijkte. Sinds 1 maart jl. is 

het dagactiviteitencentrum 

namelijk een dependance 

van Adullams Horstheim! Een 

sfeerimpressie.

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

“Wat er ook verandert, wij  blijven fijn ons werk doen!” 
Adullam neemt dagactiviteiten  centrum Eliëzerhof te Nunspeet over
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was fijn. De hoofdmoot is echter: voor 
de deelnemers verandert er in het DAC 
feitelijk niets. Maar goed, zelfs de klein-
ste verandering heeft hier al impact”, 
glimlacht ze. Het bordje op de hoofd-
ingang bijvoorbeeld. Voor deelnemers 
die met de bus komen, ligt het wat 
anders. “Die kregen opeens te maken 
met de eigen bussen van Adullam, 
andere chauffeurs en andere tijden. Dat 
was best even wennen, maar het gaat 
gelukkig heel goed.”

Onderdeel van Horstheim
Intussen is het buiten het kantoor een 
drukte van belang. Annelies kijkt naar 
een deelnemer die geconcentreerd 
verse thee in zakjes schept. “Dat is 
het mooie van deze locatie,” vertelt ze 
verder, “dat deelnemers echt nuttig 
werk doen. Thee, meel en kruiden 
verpakken of pakketten klaarmaken; 
het was belangrijk dat daar niets aan 
zou veranderen. Dat is gelukkig niet 
gebeurd; het wordt juist alleen maar 
fijner. We horen nu echt bij een grote 
organisatie, je hebt meer mogelijkhe-
den en kunt van andere DAC’s leren”, 
vertelt ze. Bij Eliëzerhof, dat nu onder 
locatie Horstheim valt, worden dan ook 
regelmatig begeleiders ingewerkt en 
zo ontstaat een mooie wisselwerking. 

Ons Eliëzerhof
Terwijl de deelnemers aan het werk 
zijn, loopt Annelies bij hen langs. Een 

grapje, een lach en een vriendelijk 
praatje; de deelnemers zijn hier 
duidelijk op hun gemak. “Maak maar 
mooie foto’s van onze werkplek, hoor”, 
dirigeert er één. “Van ons winkeltje, 
bijvoorbeeld.” Annelies lacht erom. 
“Ja, Eliëzerhof, dat blijft van hen, of er 
nu een ander bordje op de voordeur 
hangt of niet…”

• Terwijl de deelnemers aan het werk zijn, 
maakt Annelies een rondje. Een lach, een 
grap, een praatje: het is een gezellige drukte 
in Eliëzerhof.

“Wat er ook verandert, wij  blijven fijn ons werk doen!” 
Adullam neemt dagactiviteiten  centrum Eliëzerhof te Nunspeet over

ELIËZERHOF IN NUNSPEET 

“Voor de 
deelnemers is 
er in het DAC 
feitelijk niets 
veranderd”
Annelies Kleijer 

Iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur is het winkeltje, in de werkplek van 
Eliëzerhof, geopend voor bezoekers. Eens meekijken en kennismaken? Van 
harte welkom om een bezoekje te brengen! Eliëzerhof is gevestigd aan 
Voltweg 11 in Nunspeet.

Breng een bezoekje aan Eliëzerhof
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Voor het eerst in de 
geschiedenis nam Adullam een 
bestaande locatie over. Wat was 
de aanleiding en wat verandert 
er nu voor ouders, medewerkers 
en deelnemers? Vier vragen aan 
de heer A. Prins (53), Raad van 
Bestuur van Adullam. 

Hoe kwam Adullam tot het besluit om 
Eliëzerhof over te nemen?
“Dat heeft te maken met de verande-
ringen in de zorg, waardoor de over-
heid wil bereiken dat de zorg dicht 
bij huis georganiseerd wordt. Omdat 
Adullam veel deelnemers in de regio 
Noord-Veluwe heeft, waar Nunspeet toe 
behoort, zijn we ons gaan oriënteren 
op dagbestedingszorg in Nunspeet en 
omgeving. We willen met deze keuze 
bereiken dat er in die regio dagbeste-
ding mogelijk blijft, waarbij Gods Woord 
en de belijdenisgeschriften de grond-
slag zijn. Met deze stap kunnen we de 
zorg dichtbij organiseren, met lokale 
betrokkenheid, en hoeven deelnemers 
nu minder te reizen. Voor zorgvragers 
die veel zorg nodig hebben, blijft 
Horstheim de aangewezen plek.”

Waarom past Eliëzerhof zo goed bij de 
voorzieningen van Adullam?
“Eliëzerhof hoorde voorheen bij WZU 
Veluwe, een protestants-christelijke 
organisatie die huishoudelijke hulp, ver-
pleging en verzorging biedt aan oude-
ren. Eliëzerhof, met een reformatorische 
achtergrond, richt zich juist op mensen 
met een beperking. Een heel andere 
voorziening dan de overige voorzie-
ningen van WZU Veluwe dus. En ook 
al werd Eliëzerhof zeer gewaardeerd in 
de organisatie, het onderbrengen bij 

Adullam was voor beide partijen een 
logische en goede keuze.”

Wat zijn de voordelen van de 
overname voor deelnemers en 
medewerkers?
“Voor de zorgvragers betekent dit 
dat de activiteiten die op Eliëzerhof 
plaatsvinden, gecontinueerd blijven, 

maar nu binnen een organisatie die 
specifiek zorg biedt aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Voor de 
medewerkers is het fijn dat ze binnen 
een grote organisatie vallen, waarin de 
kennis, methodiek en werkwijze echt 
geënt zijn op het werken met mensen 
met een verstandelijke beperking.”

Wat is uw wens voor de toekomst van 
Eliëzerhof?
“Mijn wens is dat ouders, zorgvragers, 
medewerkers en vrijwilligers zich thuis 
voelen bij Adullam als organisatie. Mijn 
wens is ook dat Eliëzerhof in de toe-
komst de gewaardeerde plaats behoudt 
die ze in Nunspeet en omgeving heeft. 
Het is een voorrecht dat deze zorg er 
mag zijn, waarbij Gods Woord opengaat 
en er getracht wordt om te leven naar 
Gods Woord.”

• De opening van Eliëzerhof onder de 
Adullam-vlag was op 1 maart 2015.

 “Belangrijk dat er in de regio dagbesteding 
mogelijk blijft, waarbij Gods Woord de grondslag is”

“Mijn wens is 
dat Eliëzerhof de 
gewaardeerde 
plaats, die ze nu 
in Nunspeet en 
omgeving heeft, 
behoudt” 
A. Prins

ELIËZERHOF IN NUNSPEET 
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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

Renselaar Koeltechniek BV - Pascalweg 14  

8071 SE - Nunspeet - telefoon (0341) 25 81 54

www.renselaar.nl

Houd het hoofd koel deze zomer!
Met Renselaar Koeltechniek airconditioning.

Met onze airconditioning producten staan wij
voor een comfortabel binnenklimaat:

verkwikkend koel in de zomer,
aangenaam warm in de winter.

Kijk voor onze aanbieding op www.renselaar.nl

compleet!

Maakt

compleet!compleet!compleet!

MaaktMaaktMaakt
hoogtepunten

bruiloft | culinair | Oud-Hollandse spelen | catering | lekker eten 
outdoor activiteiten | verjaardag | zakelijk | receptie

www.pineta.nl  |  Nunspeet  |  T  (0341)  26 00 26

Ook verhuur van luxe bungalows voor 2-8 personen.

Kijk op www.stolpenheim.nl of bel (0341) 27 47 27.
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“Door de overname is de continuïteit in de zorg 
voor onze deelnemers gewaarborgd; dat is heel fijn”

Toen de periode van de eerste gesprek-
ken aanbrak, was dat voor de heer 
Molenaar een spannende tijd. “Ik bleef 
tot de overname in dienst van WZU 
Veluwe, daarna kwam ik in dienst van 
Adullam. Tijdens de overleggen was dat 
best moeilijk. Ga je afwegingen voor 
de toekomst maken met de Adullam-
pet op, of bekijk je de veranderingen 
door het vizier van WZU Veluwe? Ik heb 
geprobeerd om in alle keuzes en beslis-
singen vooral de belangen van onze 
deelnemers voor ogen te houden en 
inmiddels kunnen we terugzien op een 
geslaagde overname”, vertelt hij. Om 
ouders en deelnemers voor te bereiden, 
zijn brieven verstuurd, informatieavon-
den gehouden en is het feit, vooraf-
gaand aan de ondertekening, met de 
deelnemers gevierd. Molenaar: “Ik heb 
er vertrouwen in dat door de overname 

de zorg voor onze deelnemers gewaar-
borgd is. Dat is heel fijn! We moeten 
zuinig zijn op identiteitsgebonden zorg. 
Maar”, zo vervolgt hij voorzichtig, “we 
moeten het daarbij niet van Adullam 
of van zijn medewerkers verwachten. 
Het is tenslotte: bid en werk; we mogen 
dankbaar zijn dat het zo is gelopen.”

Overgangsjaar
Het eerste jaar is een overgangsjaar; 
dan zal er weinig veranderen, zo ver-
wacht Molenaar. “Maar goed,” vervolgt 
hij, “de hele zorg verandert, dus ook bij 
Adullam en daar beweegt Eliëzerhof 
in mee.” Moeiteloos somt hij daarna 
de voordelen van de verandering op. 
“Door de schaalvergroting kunnen deel-
nemers in de nabije toekomst kiezen 
uit meerdere soorten dagbesteding 
en medewerkers kunnen in de keuken 
kijken van meerdere locaties; zo kunnen 
we van elkaar leren.” Ook de manier 
van begeleiden en het zoeken naar 
zinvolle dagbesteding, het is volgens 
Molenaar allemaal in het belang van de 
deelnemers.

Samenwerken met bedrijven
Ten slotte wil hij de bedrijven nog 
noemen, die het werk voor Eliëzerhof 

mogelijk maken. “De bedrijven die al 
werk door ons laten doen, weten dat 
het enthousiasme bij de deelnemers 
ervan af spettert. En vanaf nu hoeven 
ze nooit bang te zijn dat ze teveel 
werk aanleveren, omdat we nu - als 
dat nodig is - een klus samen met 
andere locaties kunnen doen.” Lachend 
voegt hij er een uitnodiging aan toe. 
“En de bedrijven die nog geen klussen 
hebben uitbesteed? Die zijn van harte 
welkom om eens te komen kijken of 
mij te benaderen om de mogelijkhe-
den door te spreken.” Een uitsmijter, 
die toch maar laat blijken dat de 
voormalige manager van Eliëzerhof het 
dagactiviteitencentrum nog steeds op 
het hart draagt. 

Vanaf de start van Eliëzer-
hof in 2009 was de heer C.J. 
Molenaar (51) locatiemana-
ger. Tot de overname bleef 
hij verantwoordelijk voor 
het dagactiviteitencentrum. 
Inmiddels werkt hij als interim 
locatiecoördinator op Wilgen-
heim in Alblasserdam. Voor 
projectmatige taken komt hij 
nog wel op Eliëzerhof. Al met 
al een hele verandering. Hoe 
blikt hij terug op de overna-
me? “Ik heb geprobeerd in alle 
beslissingen de belangen van 
onze deelnemers voor ogen te 
houden.”

• Sinds de overname in maart jl. is de heer 
Molenaar niet langer locatiemanager 
van Eliëzerhof, maar werkt hij nog wel als 
projectadviseur voor Eliëzerhof; daarnaast 
werkt hij als interim locatiecoördinator op 
Wilgenheim in Alblasserdam.

ELIËZERHOF IN NUNSPEET 

“We hebben in alles 
geprobeerd de 
belangen van de 
deelnemers voor 
ogen te houden” 
C.J. Molenaar
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ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 
Hertzstraat 13a 
6716 BS Ede 
tel. 0318-655675 
fax. 0318-655919 
www.asav.nl  
info@asav.nl  

MEEDENKEN is onze Passie

WWW.ASAV.NL

Uw partner voor

Kranen en takels
Hijsgereedschap

Maatwerk
Keuringen
Inspecties

Onderhoud
NEN3140

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 
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Overlijden
In de afgelopen periode zijn in 
korte tijd drie zorgvragers van 
Adullam overleden. Op 14 april 
jongstleden overleed Alberto van 
der Linde. Alberto was deelnemer 
op Horstheim. Sinds begin dit jaar 
is hij als deelnemer overgegaan 
naar het dagactiviteitencentrum 
van instelling Muiderheim. 
Doordat hij herstellende was van 
een operatie, heeft hij echter geen 
dagbesteding op Muiderheim 
kunnen ontvangen. 
Op 22 april jongstleden overleed 
Nellise Prins, deelnemer op 
KDC Waardheim. Nellise is op 
Waardheim gestorven, nadat 
getracht is haar te reanimeren.
Anja Bos, bewoner van Kroonheim, 
overleed op 13 mei jongstleden na 
een ernstige ziekte.
Sterke de Heere de ouders van 
Alberto, Nellise en Anja, de 
gezinsleden en verdere familie 
en de medewerkers, bewoners 
en deelnemers van Muiderheim, 
Horstheim, Waardheim en 
Kroonheim in deze smartelijke 
verliezen. Wat een roepstemmen 
komen er tot ons. De dood wenkt 
ieder uur en neemt zowel oude 
als jonge levens weg. Dat de ernst 
van het leven ons nog mocht 
uitdrijven naar de Heere. Heilige 
Hij deze roepstem nog aan ons 
aller hart. 

Halte Begraafplaats
De dood is een aangrijpende zaak. 
Laatst was ik bij een begrafenis en bij 
de begraafplaats was een bushalte. Mijn 

oog viel op het bordje bij deze bushalte. 
De halte van de bus had de naam: 
Begraafplaats.

En is dit niet voor ons allemaal, of we nu 
bewoner, deelnemer, logé, medewerker 
van Adullam of lezer van het blad zijn, 
een halte die we zullen aandoen? Geen 
tussenhalte, maar de eindhalte van ons 
leven. De dichter van psalm 89 zegt het: 
“Wie redt zijn ziel van ‘t graf?” Dan zullen 
we rekenschap moeten geven van ons 
rentmeesterschap voor Hem, voor Wie 
niets verborgen is.

De wijze Sálomo schrijft in Spreuken 
15:24 “De weg des levens is den ver-
standige naar boven, opdat hij afwijke 
van de hel beneden.” De kanttekening 
zegt hierbij: “Te weten naar de hemel, 
alwaar het rechte leven en de ware 
gelukzaligheid te vinden is.” De mens 
van nature zoekt de weg naar boven 
niet, maar naar beneden en naar alles 
wat van beneden is. Daar is hij in het 
paradijs mee begonnen. Daarom zoekt 
hij zijn geluk op aarde en meent het 
daar te vinden. Ook de mens die de 
Heere op de weg naar boven heeft 
geplaatst, zoekt het nog zo vaak 
beneden. Hoe is, in ons aller leven, het 
ontdekkende werk van Gods Geest 
nodig bij de aanvang en bij de voort-
gang, om ontdekt te worden aan onze 
dwaasheid en om tot een verstandige 
gemaakt te worden.

Bijbeljaarrooster
Wat is het dan een voorrecht dat op de 
Adullam-voorzieningen Gods Woord 
mag opengaan; waar mag worden 
gewezen op het éne nodige. Het mag 
ons aller bede wel zijn of de Heere het 
Woord nog kracht wil laten doen in 
de harten. Opdat Hij door Zijn Woord 
en Geest nog zou mogen werken in 
degenen die de zorg mogen ontvangen 
en in degenen die de zorg verlenen. 
Hiertoe hebben we de weg der mid-
delen te bewandelen, om op een 
eenvoudige manier het Woord aan 
het hart te mogen leggen. De werk-
groep Identiteit van Adullam heeft een 
Jaarbijbelrooster tot stand gebracht. 
Met het Jaarbijbelrooster is er een door-
gaande lijn in de Bijbelvertellingen voor 
bewoners, deelnemers en logés. Ook de 
ouders en vertegenwoordigers hebben 
een exemplaar gekregen, zodat zij thuis 
kunnen meelezen. 

Voorbereidingstijd
Adullam-

Actueel

A. Prins
Raad van Bestuur

Wie redt 

zijn ziel 

van ’t graf?

11



12



L
D

Aandacht voor...

Op de foto ziet u Ditty Pons, een 
lieve vrouw van 33 jaar. Sinds 1995 
komt zij dagelijks naar Waardheim. 
Zij gaat ongeveer één keer per 
maand een week logeren in De 
Mantelienge.
Ditty loopt graag rond in de 
groepsruimte, waar ze de activiteiten 
die gedaan worden, meebeleeft. Dit 
doet ze wanneer anderen aan ’t werk 
zijn, door rond de tafel te lopen. 
Maar ook als er bijvoorbeeld op de 
groep lekkere soep gekookt wordt. 
Ditty geniet erg van wandelen: 
wekelijks gaat ze mee met de 
wandelgroep, maar ook individueel 
met een vrijwilliger of als er een 

stagiaire op de groep is, vindt Ditty 
wandelen erg fijn.
Ook houdt Ditty ervan als er op de 
groep voorgelezen of gezongen 
wordt, haar handen ingesmeerd 
worden met bodylotion of als er 
bellen worden geblazen. Ditty kan 
niet praten. Soms is het wat lastig 
om erachter te komen wat er in 
Ditty omgaat; ze kan dit zelf niet 
aangeven. Daarvoor moet je haar 

leren kennen en goed letten op de 
non-verbale signalen die zij uit. Je 
ziet dan dat ze luistert en geniet, 
doordat ze een open houding heeft, 
een heldere blik in haar ogen en met 
regelmaat zien we ook een grote 
glimlach.
Ditty woont nog thuis, waar haar 
ouders en degenen die nog thuis 
wonen met veel liefde voor haar 
zorgen. Wilt u Ditty verrassen met 
een kaart?

Het adres is:
Ditty Pons
Hugo de Grootstraat 12
3132 SK Vlaardingen

Hallo allemaal,
Heel wat jaren heb ik op Waardheim gewerkt; op de 
Waterlelie. Sinds een paar weken ben ik met mijn werk 
verhuisd naar het nieuwe Wilgenheim in Alblasserdam. 
Daardoor hoef ik elke dag minder ver met de taxi, ook al 
vind ik het wel gezellig hoor, met Jannie, de chauffeur, in 
de bus! Jannie rijdt mij nu ook naar Wilgenheim: samen 
verhuisd dus!
De verhuizing was best spannend. Daarom heb ik 
samen met mijn begeleidster 
een verhuisboekje gemaakt met 
daarin allerlei foto’s en belangrijke 
dingen die we moesten onthouden 
en mee moesten nemen. Elke 
maandagmiddag hadden we 
daarover een gesprekje; dat vond 
ik erg fijn. De gesprekjes en het 
verhuisboek hielpen mij goed. Ook 
hebben we erover gepraat dat de 

Heere overal is en voor ons kan en wil zorgen, waar we 
ook zijn. Daar hebben we ook om gebeden.
Toen de verhuizing en het afscheid dan echt kwamen, 
was het allemaal wel heel erg spannend. Zoals je op 
de foto kunt zien, heb ik al heel snel mijn vertrouwde 
werk weer gevonden op Wilgenheim. Afwassen, was 
opvouwen, snoep inpakken en nog veel meer. Mijn groep 
heet nu de Linde. Een gezellige naam, hè? Daar werk ik 
samen met Aline, Hannah en Maarten. Echt heel fijn! Dat 

wil ik jullie graag laten weten. Ik vind 
het erg gezellig als jullie mij ook een 
briefje of een kaart sturen!
Groetjes van Liza van Barneveld

Het adres is:
‘De Handpalm’
Liza van Barneveld
Koolmeesstraat 1
2971 AN Bleskensgraaf

Liza van Barneveld

Ditty Pons
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elk merk leverbaar

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. Neem vandaag nog contact met ons op!

Galileïstraat 46  •  3902 HR Veenendaal  •  Telefoon 0318 52 96 52
Cuneraweg 194  •  3911 RS Rhenen  •  Telefoon 0317 61 69 01

Bezoek onze website: www.autodegroot.nl
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Van de werkvloer

Kun je kort iets vertellen over jezelf en hoe je bij 
Adullam terechtgekomen bent?
Ik ben Wilco Broer en al bijna dertig jaar gelukkig 
getrouwd met Francien. We mochten vijf kinderen 
ontvangen en vijf lieve kleinkinderen en binnekort 
hopen we er nog een kleinkind bij te krijgen.
In de krant zag ik in voorgaande jaren wel meer de 
vacatures voor woonbegeleider langskomen, maar ik had 
een goede werkomgeving in het begeleiden van mensen 
met een lichtere verstandelijke beperking, waarin het bege-
leid zelfstandig wonen centraal stond.
Door omstandigheden in de aard van de functie, de steeds 
minder christelijke levenssfeer en de persoonlijke worsteling 
daarin, werd - na een korte periode in een zorgcentrum 
gewerkt te hebben - de weg geopend om op Zuiderheim 
als woonbegeleider te gaan werken.

Je bent inmiddels al een tijdje werkzaam bij Adullam. 
Waarom heb jij voor de gehandicaptenzorg gekozen? 
Ik ben nu bijna twee jaar werkzaam bij Adullam en heb het 
er goed naar mijn zin. De keuze om - 30 jaar geleden - voor 
het begeleiden van mensen met een verstandelijke beper-
king te kiezen, was vrij rationeel. Er waren veel vacatures, 
dus er was ook veel werk in te vinden.
In de loop van de jaren leerde ik hoe waardevol het is dat 
ieder mens (met welke beperking dan ook) uniek is en altijd 
bepaalde vaardigheden - met hulp van jou als begeleider - 
verder kan aanvullen en ontwikkelen.

Kun je iets vertellen over je werk als woonbegeleider op 
Zuiderheim?
De eerste periode moest ik wennen aan de andere manier 
van begeleiden van mensen met een diepere verstandelijke 
beperking en de omgang met fysiek en verbaal gedrag. Nu 
doe ik mijn werk met plezier en vind ik het een uitdaging 
om elke dag, samen met bewoners, eraan 
te werken dat ze zich gewaardeerd voelen 
en veiligheid en vertrouwen ervaren. 
Belangrijk blijft daarbij om mezelf af te 
vragen: Wat kan de bewoner zelf? Waar 
daag ik hem in uit? Waar kan ik hem of 
haar aanvullen om iets te bereiken?
Daarbij merk ik ook hoe waardevol het is 
om voortdurend te blijven werken aan het 
vasthouden van een levensklimaat genor-
meerd aan Gods Woord. Om van daaruit in 
alle afhankelijkheid van de Heere een ander 
tot een hand en een voet te mogen zijn. 

We zien uit naar een nieuwe, mooie woonlocatie in Puttershoek, 
want het is nu soms een beetje behelpen.
Samen met een team van enthousiaste en gedreven collega’s 
zijn we ervoor om de bewoners een veilige maar ook uitda-
gende woonomgeving te bieden. Ik ervaar een betrokken, 
open en gezellige sfeer met mijn collega’s. 

Wat is jouw mooiste ‘bewonersmoment’ geweest in de tijd 
dat je bij Adullam werkt?
Er zijn veel mooie momenten, die elke dag in de kleine dingen 
zitten. Iemand die bij het slapengaan vraagt om voor opa te 
bidden en daar nog even over napraat. Een ander die een arm 
om je heen slaat, omdat je allebei een pet opzet en daar hard 
om moet lachen. Of die keren dat een bewoner vindt dat je 
niet goed geschoren bent en hij mij scheert in plaats van dat ik 

hem scheer.
Een bewoner die merkbaar onrustig 
is in zijn gedrag door het maken van 
geluiden, die tijdens een voorleesmo-
ment tegen je aan komt zitten en zijn 
handen in jouw handen legt; je voelt 
hem als het ware ontspannen.

Wat zou je willen meegeven aan de 
lezers van Adullam Contact?
Vasthouden aan het doel waarvoor 
bewoners - uw kinderen of familiele-
den - bij Adullam begeleid worden. Een 
veilig woon- en werkklimaat voor de 
bewoner te mogen bevorderen, waarin 
hij zich nuttig en gerespecteerd voelt 
(ASBM*).
Dat we persoonlijk, vanuit de orga-
nisatie, als familie of als begeleider, 
vrijwilliger of donateur met al het werk 
wat we mogen doen, dit in de afhan-
kelijkheid van Hem en tot eer van God 
mogen doen. 

* ASBM staat voor Adullam Schutse Begeleidingsmodel. In voor-

gaande edities van dit blad hebt u hierover meer kunnen lezen.

Naam:  Wilco Broer
Leeftijd:  53 jaar

Functie:  woonbegeleider
Waar:  Zuiderheim
In dienst sinds:  augustus 2013

“Er zijn veel 

mooie mo-

menten, die 

elke dag in de 

kleine dingen 

zitten.”
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Mensen hebben een niet-aflatende 
drang tot volmaaktheid, maar 
waar leidt dat toe? ‘Perfect’ is het 
sleutelwoord. In het onderwijs heet 
dat ‘talent en excellent’. Onze huizen 
en auto’s moeten een excellente 
uitstraling hebben. Drang naar het 
volmaakte. In de gezondheidszorg is 
het streven gericht op een gezonde 
samenleving en het toegankelijker 
maken van de zorg. Perfect! 
Maar dat streven heeft ook zijn 
schaduwzijde. 

Minister Schipper overweegt toestem-
ming te verlenen voor het afnemen van 
de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) 
bij álle zwangere vrouwen. Vorig jaar 
wilde zij dat nog niet doen in verband 
met twijfels over de betrouwbaarheid. 
Met deze test kan worden vastgesteld 
of ouders een kind met het syndroom 
van Down kunnen verwachten. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft 
uitgewezen dat een dergelijke test nu 
betrouwbaar is te noemen. Vandaar 
de overwegingen van de minister. 
Vervolgens wordt het aan de keuzevrij-
heid van de ouders gelaten wat zij doen 
met de uitkomst van het onderzoek. 

De ideologie
Welke ideologie zit hier toch achter? Wij 
leven in een sterk geïndividualiseerde 
samenleving waarin ‘recht’ en ‘vrijheid’ 
van het individu centraal staan. De mens 
is geen schepsel. Dan zou hij afhankelijk 
zijn van zijn Schepper. Nee, de mens 
is uit zichzelf en door zichzelf. In deze 
ideologie past de genoemde test. 
Zwangere vrouwen hebben recht op de 
test en beschikken over de keuzevrijheid 
eventueel abortus te laten uitvoeren. 
Maakt dat de samenleving gezonder?

Een seculiere proteststem
In de Volkskrant (28 januari 2015), 
bepaald niet het lijfblad van de gere-
formeerde gezindte, stond een artikel 
van een moeder met twee kinderen 
met het Downsyndroom. Zij keert zich 
tegen genoemde ideologie en trekt 
een parallel met de selectieve abortus 
op meisjes in India. Meisjes vormen 
daar een financieel risico. In Nederland 
is selectieve abortus op meisjes 
verboden. Dat is discriminatie. Maar het 
aantal afgebroken zwangerschappen 
nadat Downsyndroom is vastgesteld, is 
negentig procent. Mag dat dan wel?

Zorgen
Wij moeten ons wel ernstig zorgen 
maken over die ideologie en de 
daaruit voortvloeiende praktijk. Onder 
het motto van beschaving en onder 
de vlag van ‘recht en vrijheid’ wordt 
abortus gepleegd op basis van een 
medische test. Die test kan namelijk 
ouders ertoe brengen abortus te laten 
uitvoeren. Een land laadt daarmee 
bloedschulden op zich. “Wie des 
mensen bloed vergiet, zijn bloed zal 
door den mens vergoten worden; want 
God heeft den mens naar Zijn beeld 
gemaakt”, Genesis 9:6.

Maatschappelijke druk
De maatschappelijke druk kan ertoe lei-
den, dat zij die niet kiezen 
voor het afbreken van de 
zwangerschap, als paria’s 
uit deze samenleving 
worden geban-
nen. Als een 
kind met het 
syndroom van 
Down gebo-
ren wordt, 

kan onbegrip ouders ten deel vallen. 
De maatschappelijke acceptatie van 
zo’n kind, dat onze liefde en hulp meer 
dan nodig heeft en dat zoveel liefde 
kan geven, zou wel eens minimaal kun-
nen worden. De volmaaktheidsideolo-
gie strijdt met God en Zijn Woord en 
keert zich tegen ware naastenliefde.

Perfect

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

Gods Woord leert ons dat 

elk kind een schepsel van 

God is, dat geschapen is 

om volmaakt voor God 

te leven en dat door de 

zonde onvolmaakt voor 

God is geworden. Voor hen 

en voor ons allen geldt: 

“Gijlieden moet wederom 

geboren worden.” Onze 

vaderen waren helder: “Of: 

opnieuw, of: van boven, 

dat is, door de werking des 

Heiligen Geestes”, 

Johannes 3:7  /  kanttekening 12

17



N
In beeld

Vijfenvijftig jaar geleden werd Henk Fuite geboren 
met een open ruggetje, een waterhoofd en een 
klompvoetje. “In die tijd wisten artsen nog niet 
zoveel over spina bifida als tegenwoordig”, vertelt de 
zus van Henk. Zijn moeder vult aan: “Het waterhoofd 
had te maken met het open ruggetje. Zijn hoofd 
was zo gezwollen dat alleen het wit van zijn oogjes 
nog maar te zien was. Ze hebben toen tot twee keer 
toe zijn schedel gelicht en buisjes geplaatst, die het 
vocht afvoerden. Door die operaties heeft Henk een 
hersenbeschadiging opgelopen.” Zijn moeder herin-
nert zich nog goed dat één van de verpleegsters 
opmerkte: “Dat is geen blijvertje, hoor.” Maar Henk 
herstelde en mocht thuiskomen.

Leren lopen
Henk was een jaar of drie toen hij leerde lopen, zich 
vasthoudend aan de sjaal van zijn opa. “Daarvóór zat 
hij altijd op de werkbank van de bakkerij,” zegt zijn 
zus, “dat vond hij ook prima. ‘Maar hij moet wel leren 

lopen’, zei mijn opa. Toen liep hij, zich stevig vast-
houdend aan de das die opa om zijn nek had, stapje 
voor stapje door de winkel. Zo heeft hij uiteindelijk 
leren lopen.”
Toen Henk vier was, ging hij naar de kleuterschool. 
“In die tijd liepen kleuters gewoon mee, ondanks dat 
wel duidelijk was dat Henk een beperking had. Na de 
kleuterschool moest hij eigenlijk naar een mytyl-
school in Amsterdam; daar boden ze echt aangepast 
onderwijs en daar zou hij bijvoorbeeld kunnen leren 
lezen. Maar onze moeder zag dat niet zitten: het 
was zo ver weg. Toen is hij naar een ZMLK-school in 
Kampen gegaan”, vertelt Henks zus. “Jammer genoeg 
werd daar niet aan onderwijs op maat gedaan. Henk 
liep maar gewoon mee.”

“Niet reageren is ook reageren!”, zegt Henk 

Fuite vaak. Hij is vijfenvijftig jaar en bewo-

ner van Schoonsterheim. “Die uitdrukking 

typeert Henk. Hij praat graag en kan ook 

goed contact leggen”, zegt zijn moeder, “en 

hij zingt graag. Altijd geeft hij psalm 121:1 

op om te zingen. Iedere woensdag gaat hij 

naar zang en ook daar heeft hij veel contac-

ten. Nu kwam het zo uit dat hij dit jaar net 

een uitvoering heeft als zijn zus en zwager 

veertig jaar getrouwd zijn. Dat vindt hij wel 

jammer, maar dan zegt hij: ‘Familie gaat voor!’”
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Tekst: Els Arends

“Al is Henks 

moeder 87, 

ze kan hem 

maar moeilijk 

loslaten.”

Wonen en werken
Nadat Henk als zestienjarige van 
de ZMLK-school kwam, kreeg hij 
allerlei baantjes. “Hij heeft vier jaar bij 
Breman installaties gewerkt, waar 
een speciale werkplaats was voor 
jongeren met een Wajong-uitkering. 
Ook heeft hij veel thuiswerk 
gedaan.”
Henk was 38 toen hij bij Adullam 
terechtkwam. “We zijn bijzonder 
dankbaar dat Henk terechtkwam 
op een instelling waar met Gods 
Woord rekening wordt gehou-
den. Hij gaat nu nog steeds naar 
het dagactiviteitencentrum 
Horstheim. Daar zet hij 
bijvoorbeeld tuinge-
reedschap in elkaar, 
stelt eindejaarspak-
ketten samen of vult 
zakjes met schroef-
jes. Hij is altijd blij 
als er zoiets te doen 
is, want anders 
moet hij in de tuin 
werken en dat 
vindt hij minder 
leuk.”

Toen Henk veertig 
werd, kwam hij ook op 
Schoonsterheim terecht: 
geen begeleid wonen, maar beschermd 
wonen. “Hij heeft een indicatie voor 
zeven dagen,” vertelt zijn zus, “maar hij 
slaapt er maar drie dagen. Woensdags 
heeft hij zang, dan slaapt hij thuis en 
ook het weekend is hij thuis. Al is onze 
moeder 87, ze kan hem maar moeilijk 
loslaten.” Ze buigt zich naar haar moe-
der: “Of niet, moeder? Zou het niet beter 
zijn om Henk eens wat meer nachten te 
laten slapen, af en toe?” Maar mevrouw 
Fuite schudt beslist haar hoofd. “Daar 
praten we niet over. Dat kan ik nu niet 
hebben. Het is mijn jongen.”

Gemis
Tien jaar geleden overleed Henks 
vader. “Een hersenbloeding”, vertelt 
mevrouw Fuite. “Hij had op 53-jarige 
leeftijd ook al een herseninfarct gehad, 
waardoor hij met de zaak moest stop-
pen. Toen hij 78 was, kreeg hij weer 
een infarct. We hebben gelukkig alle-
maal nog afscheid van hem genomen, 
maar het is nog steeds aan Henk te 
merken hoe hij vader mist. Pas hadden 
ze een nieuw pak gekocht en toen 
zei hij: ‘Kon papa dit maar zien.’ Na het 
overlijden van Henks vader was er op 
Adullam heel fijne begeleiding. Als hij 
over papa wilde praten, namen ze daar 
heel rustig de tijd voor. Hij weet ook 

nog veel van zijn vader. 
Dat is soms wel apart, want 
door de hersenbeschadi-
ging heeft Henk een heel 
slecht kortetermijngeheu-
gen, maar hij heeft wel 
een heel goed langeter-
mijngeheugen. Zo kan het 
dat hij dingen van vroeger 
nog haarfijn weet, terwijl als 
je aan hem vraagt wat hij 
op brood heeft gehad die 
middag, hij het antwoord 
schuldig moet blijven. ‘Dat 
vind ik niet voornaam’, zegt 
hij dan, als je zoiets vraagt. Hij 

weet het echt niet meer.”

Vakantie
“Henk gaat erg graag naar Horstheim 
en ook naar Schoonsterheim”, vertelt 
zijn zus. “Ook geniet hij erg van de 
vakanties. Hij gaat ieder jaar een keer 
met Adullam mee op vakantie en in 
de zomervakantie gaat hij mee met 
Helpende Handen, een georganiseerde 
gehandicaptenweek, die uitgaat van 
de Gereformeerde Gemeenten. Hij 
gaat nu dit jaar voor de 35e keer mee; 
dat zegt wel wat.”

• “Henk zet graag tuinge-
reedschap in elkaar, stelt 
eindejaarspakketten samen 
of vult zakjes met schroefjes. 
Hij is altijd blij als er zoiets te 
doen is, want anders moet 
hij in de tuin werken en dat 
vindt hij minder leuk.”
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James is nog maar drie en moet 
nu al zijn vader missen. Zijn 
moeder staat er helemaal alleen 
voor. Als niemand te hulp schiet, 
belandt James met zijn familie 
op straat! U kunt Malawiaanse 
kinderen als James een veilig 
thuis bieden. Geef voor onderdak 
en (Bijbels) onderwijs. 

ds. A.A. Brugge, ds. D.J. 
Budding,ds. G. Clements,  
ds. A.A. Egas, ds. L. 
Groenenberg, ds. A. den 
Hartog, ds. J. IJsselstein,  
ds. L.M. Jongejan, ds. J. Joppe, 
ds. M. Klaassen, ds. G. van 
Manen, ds. L.W. van der Meij, 
ds. A. Schot, dhr. D.J. 
Schouten, mr. C.G. van der 
Staaij, ds. K. Visser, ds. W. van 
Vlastuin en ds. H. Zweistra

Wij bevelen het werk van 

Stéphanos van harte aan!

Presentatie? Bel 06 - 301 671 72 of  
mail naar voorlichting@stephanos.nl 

Wie wil er 
voor James 
zorgen?

Maak uw bijdrage over op  
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50  
t.n.v. Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht
Info gezinssponsoring 038 - 385 79 66  

www.stephanos.nl
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In de lens

Op 20 en 21 maart jongstleden hebben 
niet alleen vrijwilligers zich ingezet voor 
Adullam; ook bewoners, deelnemers en 
logés hebben hard gewerkt en genoten!

Tekst: redactie

DOEN voor 
Adullam! 

1

4

1   Op De Mantelienge ver-
zorgden vrijwilligers een high 
tea. Hannerieke de Ruijter 
hielp ook mee om de high tea 
klaar te maken; ze vond dit 
reuzeleuk om te doen.

3   Martine van de 
Belt (Kroonheim) 
maakte samen 
met haar 
moeder de 
speelgoedkast 
schoon. 

4   Marjan Haasse 
(Kroonheim) 
aan het verven 
met een 
vrijwilliger.

6   Op Veldheim was Jan van de Geer 
de gastheer. Hij is onze receptionist en 
telefonist. Vrijwilligers konden zich bij hem 
melden en hij 
zorgde ervoor 
dat iedereen 
voldoende aan-
dacht kreeg. Je 
ziet hem genie-
ten van alle 
gezelligheid!

7   Gerard van de 
Breevaart geniet 
elke dag van de 
afwisseling op 
Veldheim. Hij helpt 
de tuinvrijwilligers 
graag en kon het 
wel waarderen 
dat er deze dag 
plotseling zoveel 
vrijwilligers 
bij kwamen! 
Hij geeft hier 
het goede 
voorbeeld!

8   Marieke 
Siebelink 
(Veldheim) is vro-
lijk en ijverig en 
altijd in voor een 
praatje, bijvoor-
beeld om netjes 
uit te leggen wat 
ze aan het doen is.

5   Ferdinand Visscher 
(Horstheim) bedankt 
burgemeester Alssema 
voor zijn inzet tijdens de 
DOEN-voor-Adullam!-
dagen.

2   Dineke van Asselt 
(Kroonheim) ging met 
een vrijwilliger naar een 
restaurantje: koffie drinken 
met wat lekkers. 
Beiden genoten!

5

6

2

3

7

8
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Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud - Renovatie 

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

Wat mag je doen?
Antwoorden geven   

Hoe werkt het?

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Laat je stem horen! 
Jij woont of werkt bij één van de voorzieningen van Adullam. Adullam vindt het 
fijn als jij goede zorg krijgt. Daarom mag jij dit jaar een vragenlijst invullen. Of mis-
schien heb jij dat al gedaan.

Waarom? 
Om te weten waarover jij tevreden en blij bent. En wat de begeleiding nog anders 
kan doen. Misschien dat hieraan gewerkt kan worden.

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, woonbegeleider Kroonheim, groep Kwikstaart

Je krijgt een brief met vragen over wat je 
vindt van de begeleiding, je zorgplan, je 
woning en je dagbesteding. 

Op elke vraag kun je antwoorden: ‘Ja’, ‘Soms’, 
‘Nee’ of ‘Weet niet’. Hiervoor wordt gewerkt 
met smileys (zie de uitleg hiernaast).

Als je hulp nodig hebt, kan een vriend, 
familielid of andere begeleider je helpen.

Als jij zelfstandig of misschien met hulp van je 
familie de vragenlijst kunt invullen, kan dat. 

Als jij meer hulp nodig hebt, kun je dit samen 
doen met een begeleider. 

Als je het heel erg moeilijk vindt, dan wordt 
de vragenlijst doorgestuurd naar je ouder(s)/
verzorger(s) of vertegenwoordiger. Zij kunnen 
dan de vragenlijst voor je invullen.

Het groene, lachende 
gezichtje betekent 
JA, je bent het met de 
vraag EENS, je vindt het 
leuk.  

Het gele gezichtje 
betekent SOMS, soms ja, 
soms nee, je vindt het niet 
zo erg.  

Het rode, sip kijkende 
gezichtje betekent NEE, je 
bent het NIET EENS met 
de vraag en vindt het niet 
leuk.  

Het vraagteken betekent 
dat je het antwoord op de 
vraag NIET WEET of dat 
je deze vraag niet kunt 
beantwoorden. 

23



In memoriam

Alberto van der Linde
Op woensdag 15 april jongstleden overleed 
Alberto van der Linde in de leeftijd van 18 jaar. 
Alberto was sinds 2001 deelnemer van het KDC/
DAC Horstheim te Staphorst en logeerde in de 
beginperiode ook regelmatig op De Lindenhof. 
Sinds begin 2015 is hij als deelnemer overge-
gaan naar het DAC van instelling Muiderheim te 
Genemuiden. Doordat hij herstellende was van 
een operatie heeft hij echter geen dagbesteding 
op Muiderheim kunnen ontvangen.

Zijn leven met veel beperkingen en rolstoelge-
bondenheid gaf veel zorg en moeite, maar hij 
kon genieten van alle kleine dingen om hem 
heen. In de maanden vóór zijn overlijden werd 
Alberto verschillende keren opgenomen in het 
ziekenhuis. Zijn overlijden kwam desondanks 
onverwacht. We herinneren Alberto als een lieve, 
sociale en gevoelige jongen die ondanks de 
nodige tegenslagen betrokken was op zijn omge-
ving en harten kon raken met zijn grote glimlach.

Op dinsdag 21 april jongstleden vond de begrafe-
nis plaats. Tijdens de rouwdienst werd één van de 
Psalmen gelezen waar Alberto zo van hield om 
die te zingen, namelijk Psalm 116. De vraag werd 
gesteld aan de luisteraars: Hebt u, heb jij God lief?
Wij moeten God lief krijgen zoals de psalmdichter 
hem door genade lief mocht hebben. Als dit zo 
mag zijn, zult u/zul je zalig worden en eenmaal 
zonder pijn, verdriet of beperkingen, eeuwig 
Hem op het volmaaktst groot maken. Na de 
rouwdienst is Alberto in besloten kring begraven 
op de begraafplaats te IJsselmuiden.

Het verdriet en het gemis is groot. Alberto had 
een grote plaats in het gezin, bij het gastgezin 
en bij de medewerkers van Adullam. Sterke de 
Heere zijn familie, maar ook de medewerkers en 
mededeelnemers en -bewoners van Horstheim 
en Muiderheim in dit smartelijke verlies en heilige 
Hij deze roepstem aan ons aller hart.

Mw. I. Bruggink, locatiecoördinator
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In memoriam

Nellise Prins
Op woensdag 22 april jongstleden nam de Heere 
Nellise Prins van ons weg in de jonge leeftijd van 
12 jaar. Nellise heeft tijdens haar kleuterperiode de 
lagere school bezocht. Steeds meer werd zij afhan-
kelijk van de zorg van anderen. Wat dit betekend 
heeft voor haar ouders, kunnen alleen zij weten die 
dit meemaken. 
Nellise moest de lagere school in Nieuw-Beijerland 
gaan verlaten en kwam in oktober 2009 naar 
kinderdagcentrum Waardheim. Nellise werd op 
Waardheim met veel liefde en trouw verzorgd door 
de groepsleidsters, die vanwege de zeer intensieve 
zorg die Nellise nodig had, een nauwe band met 
haar hadden. Nellise nam met haar blijde lach en 
opgewekte karakter een grote plaats in bij haar 
groepsgenoot Richard van Dam en de groepslei-
ding van de Anemoon en het Vergeet-me-nietje, 
waar ze de dagopening vaak bijwoonde. 

Op 22 april jongstleden is voor haar leven gevoch-
ten op Waardheim, door de medewerkers en 
de hulpdiensten, maar de behandeling mocht 
niet meer baten. Haar tijd en plaats van sterven 
was door de Heere bepaald. Een zeer ingrijpend 
moment voor de ouders en de aanwezige collega’s.

Op 28 april is Nellise in Nieuw-Beijerland begra-
ven. In de rouwdienst, die geleid werd door ds. A. 
Vermeij, werd stilgestaan bij de zo betekenisvolle 
woorden uit Psalm 130: “Uit de diepten roep ik tot 
U, o HEERE.” Het is een gebed uit de diepten; dit 
kunnen lichamelijke, aardse diepten zijn vanuit de 
gevolgen van de zonde. Maar de dichter bedoelt 
hier vooral geestelijke diepten en noden. De dichter 
ziet zijn onwaarde: ‘Zo Gij, HEERE, de ongerechtighe-
den gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?”

Een grote lege plek blijft achter in het gezin en op 
de Anemoon. De Heere sterke haar ouders, Floris en 
Pieter en haar verdere familie, maar ook het team 
van Waardheim in dit smartelijke verlies en heilige 
deze roepstem aan ons aller hart.

Mw. G.M. Stigter, interim locatiecoördinator

In memoriam

Anja Bos
Op woensdag 13 mei 2015 overleed Anja Bos in de 
leeftijd van 45 jaar. Anja woonde op 1 mei jongstle-
den 12,5 jaar op Kroonheim; de eerste 10 jaar op de 
Leeuwerik en daarna op de Zanglijster, vanwege de 
toenemende intensieve zorg die zij nodig had. Anja 
heeft tot twee dagen vóór haar overlijden nog op 
dagbesteding haar plekje gehad op de Werkplaats. 
Hier ging zij graag heen, ook al werden de dagen 
korter door haar ernstige ziekte.

Anja bleef, ondanks haar lichamelijke achteruitgang, 
betrokken op haar omgeving. In haar hele leven 
toonde zij wilskracht in wat zij nodig had qua zorg, 
activiteiten en contact. Vele keren was zij ernstig 
ziek en werd voor haar leven gevreesd. Toch kwam 
nu haar overlijden onverwacht. 

Vrijdag 15 mei heeft dominee Pieters een woord 
gesproken uit Psalm 25: “Bewaar mijn ziel”. Na deze 
indringende oproep tot bekering is Anja uitgedra-
gen door haar vier broers. Op woensdag 20 mei 
vond de begrafenis plaats in Zoetermeer. Psalm 84 
stond centraal in de rouwdienst, waarbij de vraag 
gesteld werd waar ons eeuwige huis zal zijn. 

Opnieuw heeft Kroonheim te maken gehad met het 
overlijden van één van de bewoners. Groot is het 
gemis bij bewoners, deelnemers en medewerkers. 
Anja nam een karakteristieke, eigen plaats in binnen 
Kroonheim, maar ook binnen haar familie. Aan jaren 
van trouwe zorg door familie en begeleiders is nu 
een einde gekomen. 

Sterke de Heere haar familie, maar ook de begelei-
ders, bewoners en deelnemers op de Zanglijster en 
de Werkplaats. Dat deze roepstem geheiligd mag 
worden aan ons aller hart. 

Mw. H. van den Brink, locatiecoördinator 
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D
DOEN voor Adullam! 

’s Morgens in alle vroegte werden de 
voorbereidingen getroffen, de vlaggen 
buiten gezet, de ballonnen opgeblazen 
en het werkmateriaal verzameld. Rond 
negen uur kwamen op de meeste loca-
ties de eerste vrijwilligers, sommigen 
met zelf meegebracht gereedschap. Met 
zoveel mensen is dat erg fijn! Na de wer-
kinstructies ging iedereen aan het werk. 

En er is véél gedaan! 
Er zijn stapels pannen-
koeken gebakken, er 
zijn lekkere maaltijden 
bereid en er is een high 
tea klaar gemaakt voor 
zorgvragers. Er zijn ook 
veel klussen geklaard: 
er is geverfd en behan-
gen, er zijn heel veel 
ramen gezeemd, tuinen 
zomerklaar gemaakt, 
bussen gewassen, 
enzovoort. Het is teveel 
om allemaal op te 
noemen. Rond half vijf 
gingen de meeste vrij-
willigers vermoeid maar 
voldaan naar huis. Deze 
dagen is de onder-
linge betrokkenheid 

tot uiting gekomen. En op de vraag of 
DOEN voor Adullam! voor herhaling vat-
baar is, was het eensluidende antwoord: 
ja! DOEN voor Adullam! stimuleert 
mensen de handen uit de mouwen te 
steken. Veel mensen hebben een druk 
bestaan en daardoor geen of weinig tijd 
voor vrijwilligerswerk. Het is voor velen 
wel haalbaar om een dag te reserveren 
in de agenda voor deze vrijwilligersac-
tie. Een aantal vrijwilligers hebben zo 
de smaak te pakken gekregen, dat ze 
aangegeven hebben structureel vrijwil-
ligerswerk te komen doen. Daar zijn we 
natuurlijk ook erg blij mee!
Wij willen iedereen die zich ingezet 
heeft tijdens DOEN voor Adullam! 
nogmaals bedanken voor de enorme 
inzet en betrokkenheid.

Was u er dit jaar niet bij? Wij hopen u 
volgend jaar te mogen verwelkomen 
op D.V. vrijdag 11 en zaterdag 12 
maart 2016. 

“Wat een ervaring!  Ik raad het iedereen aan.”
DOEN voor Adullam! is een 

groot succes geworden. Met 

veel enthousiasme hebben 

ruim 560 vrijwilligers zich op 

vrijdag 20 en zaterdag 21 

maart jongstleden ingezet! 

Op alle locaties hebben 

vrijwilligers hun beste beentje 

vóór gezet. Zorgvragers 

hebben extra aandacht 

gekregen. Er is onder andere 

voorgelezen en er zijn héél 

véél klussen geklaard.

• Wilgenheim maakte op deze dagen 
dankbaar gebruiken van de vrijwilligers! In 
een mum van tijd was Wilgenheim verhuisd 
van de Rijnstraat naar de Rembrandtlaan.

Rudolf Ymker (2e persoon rechts), 
bewoner De 10 Domeinen te Uddel

“Ik vond het een leuke dag; er is toen een hele 
hoop gebeurd die dag. De onderlinge samenwer-
king was boven verwachting. Alleen het weer zat 
ons wel tegen, maar daar kunnen we gelukkig 
niks aan doen. En wat de catering betreft was het 
heel goed voor elkaar: er was meer dan genoeg. 
Met andere woorden: ik kijk terug op een hele 
goeie en gezellige dag. Ik zou zeggen: ga er 
vooral mee door!”
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Tekst: Tea Hop-van Laar

“Wat een ervaring!  Ik raad het iedereen aan.”
Martin Braal - actief geweest 
op Molenheim te Alblasserdam

“In het RD las ik de oproep van 
DOEN voor Adullam! Al reiken 
mijn culinaire vaardigheden 
niet verder dan de zondag, 
toch schreef ik mij in om te 
koken voor de bewoners van 
Molenheim. Wat een ervaring! 
Dit vrijwilligerswerk gaf mij 
een andere voldoening. Je 
ontvangt warmte en waarde-
ring. Heel anders dan mijn baan, 
waarin het draait om getallen en 
presteren. Wat arm eigenlijk. Ik 
raad het iedereen aan. Ontmoet 
ik u volgend jaar ook?

Jintie Roo (2e persoon links), coördi-
nerend begeleider AC Horstheim

“Op Horstheim en de dependances 
Druivenstein en Samenzó hebben 
we een heel gevarieerd aanbod 
van klussen verzameld, waar we 
zelf vaak niet aan toe komen. Zoals 
schoonmaken, verven, boeiborden 
van tuinhuisje vervangen, straatwerk, 
composthoop opruimen, tochtstrip-
pen monteren, enzovoort. De klussen 
zijn voor zowel mannen als vrouwen. 

Wij willen graag rekening houden 
met de kwaliteiten van onze vrijwil-
ligers. Vrijwilligers staan hoog in het 
vaandel! Voor onze deelnemers is 
de leus ‘vraaggestuurde zorg’. Voor 

onze vrijwilligers willen we deze leus 
graag omzetten in ‘vraaggestuurde 
klussen’. Tijdens de DOEN voor 
Adullam!-dagen werkt iedereen met 
elkaar. Mensen die elkaar voorheen 
niet kenden, praten met elkaar alsof 
ze elkaar al jaren kennen. Het is niet 
alleen DOEN voor Adullam!, maar 
ook de onderlinge contacten van de 
vrijwilligers worden versterkt en dat 
maakt dat de saamhorigheid alleen 
maar groter! Vrijwilligers, nogmaals 
hartelijk dank voor jullie inzet!”

Burgemeester J.D. Alssema - 
actief geweest op Druivenstein 
te Staphorst

“Ik heb het bij DOEN voor 
Adullam! erg naar mijn zin 
gehad. Tijdens DOEN voor 
Adullam! kon ik mijn vorige 
beroep weer uitoefenen. Ik voerde 
kleine timmerwerkzaamheden uit 
met Gerrit Hoekman. Er was een 
goede samenwerking. Ik vond het 
een plezierige dag. Prachtig was 
dat we op deze dag de zonsver-
duistering zagen.”

De heer C.G. (Kees) van der 
Staaij (Tweede Kamerlid voor 
de SGP) - actief geweest op 
Waardheim te Puttershoek

“Het was ontzettend leuk 
om eens de handen uit de 
mouwen te steken voor deze 
doelgroep. Zowel het pannen-
koeken bakken als het voorlezen 
gaf voldoening. Het raakte 
mij met hoeveel toewijding 
iedereen bij Adullam bezig is 
voor de cliënten. Bedankt dat ik 
aanwezig mocht zijn!”

27



N
Nieuwbouw Zuiderheim

“Met elkaar kijken we uit naar een nieuw 
gebouw. We zijn er hard aan toe. Op dit 
moment wonen we in een verzorgings-
huis dat verouderd is. De uitstraling 
van het gebouw, het interieur en de 
woonruimte zijn zeker niet optimaal. 
Zowel voor bewoners als medewerkers 
is het echt behelpen.” Mevrouw L.C.E. 
Kievit-Holleman, locatiecoördinator van 
Zuiderheim, laat er geen twijfel over 
bestaan: alle betrokkenen zijn blij met 
de nieuwbouw die - als de vergun-
ningverlening voorspoedig verloopt 
- over enkele maanden van start gaat. 
“De bestaande ruimten zijn in 2010 
verbouwd. Toen was het de bedoeling 
dat we er nog twee jaar zouden wonen. 
Met dat uitgangspunt zijn destijds keu-
zes gemaakt. Inmiddels zijn we vijf jaar 

verder en maken we nog steeds gebruik 
van hetzelfde gebouw.”

Realisatie van 42 zorgplaatsen
Regiomanager N.B. van Stam benadrukt 
dat Adullam al jaren bezig is met het 
project. “Het eerste Programma van Eisen 
dateert al van 2009; sterker nog: in 2006 
dachten we al na over nieuwbouw. Dit 
soort processen vergt nu eenmaal veel 
tijd. Je moet op zoek naar een locatie, 
provincie en gemeente moeten akkoord 
gaan en daar komt bij dat we worden 
geconfronteerd met forse bezuinigingen 
in de zorg.” Het plaatste de beleidsbepa-
lers bij Adullam voor de nodige dilem-
ma’s. “We hebben nooit overwogen de 
plannen te schrappen. Wel hebben we 
gekeken naar een kleinschaliger aanpak.” 

        “Men voelt de nood.   Men wil écht helpen.”
              Nieuwbouw Zuiderheim na    de zomer hopelijk van start

Na een lange 

voorbereiding gaat naar 

verwachting D.V. na de 

zomer in Puttershoek 

de bouw van het 

nieuwe Zuiderheim van 

start. Logeerhuis De 

Mantelienge, dat nu in 

Ouddorp is gevestigd, 

maakt onderdeel uit 

van het project. De 

exploitatie van het 

nieuwe Zuiderheim wordt 

gedeeltelijk gefinancierd 

door sponsoring.

• Het gebouw krijgt een uitstraling die aansluit bij de ASBM-gedachte, waarbij wordt uitgegaan 
van ‘het gewone leven’. In de praktijk betekent dit dat het gebouw niet massief wordt, maar veel 
weg heeft van een rijtjeshuis.
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Uiteindelijk bleek dat geen optie. Van 
Stam: “De behoefte aan zorgplaatsen is 
groot, de nood bij de ouders is hoog. 
Sommigen wachten al jaren. Vandaar dat 
we hebben gekeken naar de mogelijk-
heid om via extra fondsenwerving onze 
oorspronkelijke plannen toch te reali-
seren. De resultaten waren zo positief, 
dat dat ons vertrouwen gaf om toch te 
kiezen voor de realisatie van het aanvan-
kelijke aantal van 42 zorgplaatsen.”

Fors exploitatietekort
De financiële ‘zorgen’ spitsen zich niet 
zozeer toe op de nieuwbouw, maar op 
de exploitatie als het gebouw eenmaal 
staat. “Probleem is dat de overheid 
maar 16 instellingsplaatsen bekostigt, 
terwijl we in Zuiderheim - gelet op de 
wachtlijsten - in totaal 42 zorgplaatsen 
willen realiseren. De resterende plaatsen 
moeten daarom bekostigd worden 
door Persoonsgebonden Budget (PGB), 
wat gemiddeld minder geld opbrengt. 
Dat zorgt voor tekorten. Gedeeltelijk 
worden die gedekt door Stichting Steun 
Adullam. Voor het restant van het geld 
hebben we besloten de lokale kerken te 
benaderen”, legt Jan van Velthuizen - bij 
Adullam verantwoordelijk voor com-
municatie en fondsenwerving - uit. In 
totaal gaat het om een tekort van ruim 
113.000 euro per jaar. “Om tegemoet 
te komen aan de nood van de ouders 
en de behoefte van de zorgvragers, 
verlenen we zorg aan zoveel mogelijk 
bewoners. Om dat verantwoord te 
doen, zoeken we sponsors voor vijf 
jaar. Vandaar dat we de kerken hebben 
gevraagd of ze voor die periode garant 
willen staan voor één of meer plaatsen.”

Financiële steun hartverwarmend
Volgens Jan heeft de overgrote meer-
derheid van de aangeschreven diaco-
nieën positief gereageerd. “Niet iedereen 
kan hetzelfde bijdragen, maar men voelt 
de nood. Men wil écht helpen. 

We krijgen toezeggingen voor één 
of meerdere jaren, er worden extra 
collectes gehouden en er komen 
giften binnen. Het ziet er positief uit. 
Op dit moment is zo’n veertig procent 
van het benodigde geld toegezegd. 
Daar zijn we heel blij mee.” De steun 
van de achterban heeft Adullam de 
overtuiging gegeven dat het verant-
woord is de plannen voor een nieuw 
Zuiderheim ongewijzigd uit te voeren. 
Jan: “De steun van kerken en achter-
ban is hartverwarmend. Het lijkt op 
de manier waarop Adullam dertig jaar 
geleden is begonnen.”

Eigen appartement
In dat nieuwe Zuiderheim wordt straks 
ook onderdak geboden aan logés die 
nu gebruikmaken van logeerhuis De 
Mantelienge in Ouddorp, dat vervol-
gens wordt opgeheven. “We zijn blij dat 
het zorgaanbod ook voor deze zorg-
vragers blijft gewaarborgd”, zegt Van 
Stam. De regiomanager én mevrouw 
Kievit zijn enthousiast over de plan-
nen voor het nieuwe Zuiderheim, dat 
pal naast DAC Waardheim gebouwd 
wordt. “De nieuwbouw voldoet aan 
de eisen van deze tijd. Bovendien 
krijgt het gebouw een uitstraling die 
aansluit bij de ASBM-gedachte, waarbij 
wordt uitgegaan van ‘het gewone 
leven’. In de praktijk betekent dit dat 
het gebouw niet massief wordt, maar 
veel weg heeft van een rijtjeshuis. Alle 
zorgvragers wonen straks in een eigen 
appartementje - met keuken en sanitair 
- en er komen eigen groepsingangen. 
Daarnaast krijgt iedere afdeling een 
gezamenlijke woonkamer met keuken, 
zodat het ook mogelijk is om samen 
met de bewoners op de groep te 
koken. Bovendien kunnen zorgvragers 
straks wandelend naar hun werk. Voor 
iedereen gaat er veel veranderen en 
dat is best spannend. De bewoners 
krijgen andere medebewoners en ook 
voor de medewerkers zal het aanpas-
sen zijn. Na de zomer hopen we met 
de bouw te starten. De bouwtijd vergt 
ongeveer een jaar. Het duurt nog even, 
maar we kijken er reikhalzend naar 
uit om het nieuwe gebouw straks in 
gebruik te nemen.”

Tekst: A.IJ. Bijl

        “Men voelt de nood.   Men wil écht helpen.”
              Nieuwbouw Zuiderheim na    de zomer hopelijk van start

“Op dit moment 

is zo’n veertig 

procent van het 

benodigde geld 

toegezegd. 

Daar zijn we heel 

blij mee.”
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Puzzelen

Hallo jongens en meisjes,

Nog een paar weekjes naar school en dan is het al zomervakantie! Als 
je zoveel weken vakantie hebt, verveel je jezelf misschien weleens. Dan 
vind je hier een puzzel die je dan kunt maken. De puzzel gaat over de 
zomer. Streep de woorden die bij de puzzel staan door, van links naar 
rechts, van boven naar beneden (en andersom) of schuin. De letters die 
overblijven, vormen een zin. Stuur deze zin vóór D.V. 17 juli a.s. naar:

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet

Zoek de volgende woorden op:
ZON
ZONNEMELK
ZONNEBRIL
PARASOL
SEIZOEN
BIJ
ZOMER
ZEE
ZONNEBLOEM
VAKANTIE
BARBECUE
WARM
ZANDKASTEEL
IJS
STRANDBAL
ZWEMMEN
VAREN
EMMER
SCHEP
VLIEGER
ZWEMBROEK
BADPAK
FIETSEN

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:Nadia van der Graaf uit Stavenisse (3 jaar)Jan van Poortvliet uit Ederveen (5 jaar)Maarten Slagboom uit Hendrik-Ido-Ambacht (11 jaar)

Z O S C H E P M B E R V A 
N K T A N P A R A S O L T 
E Z R Z W E M B R O E K Z 
S O A O O I I A B E I S W 
T N N N S N J D E Z E E E 
E N D N D U S P C O I I M 
I E B E T K R A U N T Z M 
F B A B M E A K E N R O E 
U R L L M M S S A E V E N 
B I J O T E E K T M A N N 
V L Z E A W A R M E R N H 
E T H M A V R D E L E W E 
V L I E G E R R K K N L !

30



De schoolmeester krijgt 270 gulden 
in een jaar. Dat is niet veel, als je 
bedenkt dat hij samen met zijn 
vrouw ook acht kinderen heeft om 
voor te zorgen. Zijn vrouw zegt soms 
tegen hem: “Lieve man, de Heere 
regeert en zorgt voor de Zijnen. Hij 
zal ons ook niet begeven of verlaten.” 
Als ze dan samen een lied zingen, is 
er weer vrede, hoop en vertrouwen 
in hun hart.
De herfst komt en de mensen 
hebben het erover dat de koning 
een keertje op bezoek komt. De 
dorpelingen houden van de koning 
en ze bespreken hoe ze dat aan hem 
kunnen laten blijken. Ook de school-
meester denkt na. Wat kan hij voor 
hun geliefde koning doen? Zal hij een 
welkomstlied maken, met een mooie 
wijs, en dat lied dan met de school-
kinderen voor de koning zingen?

De meester maakt op een dag een 
prachtig lied en kijkt ondertussen 
eens naar zijn laarzen. Ach, wat zijn 
ze versleten. Er zitten zelfs gaten in 
het leer. Terwijl hij eigenlijk niet goed 
durft, gaat hij toch naar schoenmaker 
Werner en vraagt: “Wilt u mijn laarzen 
repareren?” De schoenmaker wil het 
wel doen, maar de meester moet 

nu echt gaan betalen. De meester 
zegt dat God hem zal helpen, en dat 
hij - als het niet anders kan - zijn koe 
zal verkopen om het geld voor de 
rekening te krijgen.
Zaterdagsavonds worden de laarzen 
bezorgd en de rekening is er ook bij. 
De meester moet 45 gulden en 90 
cent betalen. De meester stopt de 
rekening in de zak van zijn zondagse 
jas. Hij laat hem niet aan zijn vrouw 
zien. “Frits,” zegt zijn vrouw, “je hebt 
een mooi lied gemaakt voor de 
koning, maar heb je dat ook op 
papier staan? Misschien wil de koning 
het wel hebben, om het zelf nog 
eens te zingen.” “Dat is een goed idee”, 
zegt de meester en hij schrijft het lied 
en de wijs op een blad; heel netjes.

Eindelijk is het zover. Het is de dag 
waarop de koning komt. Iedereen is 
vroeg op en de kinderen wandelen 
al vanaf zeven uur rond in hun zon-
dagse kleren. De meester komt ook 
naar buiten. Hij heeft het papier met 
het lied in de zak van zijn jas gedaan. 
In keurige rijen gaan de grote 
mensen en de schoolkinderen bij 
de weg staan, waar de koning langs 
hoopt te rijden. Er klinkt geroep: “Hij 
komt! Hij komt!”

Koning Frederik Willem IV komt 
eraan. De kinderen zingen prach-
tig het lied dat de meester heeft 
gemaakt, speciaal voor de komst van 
de vorst. Ten slotte vraagt de koning: 
“Meester, heeft u misschien een 
afschrift van dit schitterende lied?” 
“Jawel.” De meester tast in de zak van 
zijn jas en geeft het papier aan de 
koning. Als de koning het bekijkt, 
glijdt een lachje over zijn gezicht. 
Bijna onmerkbaar. De koning praat 
nog even met de meester en vraagt 
wat hij verdient. En hoeveel kinderen 
hij heeft. Dan reist hij weer verder.

De volgende dag wordt aan de deur 
geklopt. Iemand brengt de rekening 
van de schoenmaker. Eronder staat: 
“Er is betaald! Bedankt!” Dan begrijpt 
de meester dat de rekening per onge-
luk samen met het lied in de handen 
van de koning is terechtgekomen. 
En dat de koning betaald heeft! De 
meester roept vol blijdschap: “Gods 
zegen over onze edele vorst!”

Het is 1847. De meester zucht, want hij weet echt niet hoe 
hij de rekening van schoenmaker Werner moet betalen. 
Het is een rekening van 45 gulden. De schoenmaker wil 
nog een poosje op het geld wachten, maar hij moet het 
natuurlijk wél een keer hebben.

VerhaalTekst: Maarten Brand

De rekening
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Cliëntervaringsonderzoek

Het cliëntervaringsonderzoek is als 
onderdeel van het kwaliteitssysteem 
vooral gericht op het verbeteren van de 
zorgverlening. De heer Van Kleef, mana-
ger Kwaliteit & Organisatie, vertelt over 
de veranderde manier van werken: “In 
het verleden was het onderzoek vooral 
gericht op ‘verantwoorden’, terwijl nu 
door de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN) een onderzoeksme-
thode is ontwikkeld die gericht is op 
verbeteren.” Met een voorbeeld maakt 
hij het verschil duidelijk: “Doordat het 
onderzoek niet anoniem is, kunnen we 
eventuele verbeterpunten gerichter 
aanpakken. Een keerzijde kan zijn dat 
de zorgvrager zich wat terughoudender 
opstelt bij het beantwoorden van de 
vragen. Doordat bij Adullam een andere 
begeleider dan de eerstverantwoordelijk 
begeleider (evb’er) de zorgvrager helpt, 
krijgen we een objectiever ingevulde 
vragenlijst.” Willemien beaamt dit: “Ik 
werk inmiddels twee jaar op Veldheim 
en de Veldhoeve en ken zowat alle 
deelnemers. Omdat ik geen evb’er ben, 
kan ik zonder vooroordeel helpen bij het 
invullen van de vragen.”

Deelnemers serieus nemen
Willemien heeft zo’n zeven deelnemers 
begeleid bij het invullen van de vragen-
lijst en merkte dat het een meerwaarde 
geeft aan het werk. Enthousiast vertelt 
ze: “Je merkt aan de deelnemers dat 
ze die extra aandacht, die één-op-één 
gesprekken gewoon erg fijn vinden. Je 
geeft een deelnemer de waardering en 
het gevoel dat zijn of haar mening ertoe 
doet. Ook als begeleider is het mooi om 
zo inhoudelijk met de deelnemers bezig 
te zijn. Ja, dat is echt een verschil ten 
opzichte van een dag creatief bezig zijn.” 
Bij deze deelnemers is begeleiding bij 
het invullen wel nodig: “Ik denk bijvoor-
beeld aan de vraag ‘De dingen die ik doe 
zijn nuttig’: de deelnemer moet echt 
geholpen worden bij het woordje ‘nuttig’. 
Door een extra vraag te stellen wordt 
het concreet: ‘Welk werk doe je?’ ‘Oude 
computers slopen.’ ‘Waarom doe je dat?’ 
‘Dat levert geld op.’ ‘Dat is nuttig werk.’ Op 
deze manier maak je ook de deelnemer 
bewust van het werk dat gedaan wordt. 
Ja,” vervolgt Willemien, “ook al komt 
er niets uit de vragenlijst, deelnemers 
voelen zich al gewaardeerd door samen 
serieus over hun werk te spreken.”

Verbeterpunten oppakken
Wat wordt er gedaan met de resultaten? 
Willemien lacht: “Ja, dat vroeg een deel-
nemer ook: ‘Helpt het wel als ik deze vra-
genlijst invul?’ Ik heb verteld dat de evb’er 
de uitslag van de vragenlijst krijgt en dit 

“Ik ben tevr eden over de zorg van Adullam”
Zorgvragers waar  deren cliëntervaringsonderzoek 

Activiteitenboerderij 
De Veldhoeve ligt in het 
prachtige gebied tussen 
Ede en Veenendaal. Een 

ideale locatie om de 
mooie uitslag van het 

cliëntervaringsonderzoek te 
bespreken met de heer B. van 

Kleef (49) en Willemien van 
Ravenhorst-Groeneveld (21). 

Sommige zorgvragers vinden 
het best wel spannend, 

zo’n officieel gesprek. 
Toch genieten ze ook van 
de extra aandacht die ze 

hierdoor krijgen. Een korte 
weergave van de uitkomst: 

“Deelnemers waarderen 
de extra aandacht en de 

één-op-één-gesprekken.”

• Even bij de duiven kijken op de Veldhoeve.
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tijdens een zorgplanbespreking met de 
deelnemer bespreekt.” Van Kleef haakt 
hierop in: “We hebben bewust voor deze 
methode gekozen om te voorkomen 
dat er allerlei grote plannen gemaakt 
gaan worden die niet bijdragen aan het 
verbeteren van de zorgverlening. Door 
de verbeterpunten direct te bespreken, 
zijn ze soms eenvoudig op te lossen.” 
Willemien heeft hier wel een voorbeeld 
bij: “Een deelnemer die altijd trek heeft 
in eten, klaagt: ‘Vanaf mijn werkplek zie 
ik de hele tijd een pot koekjes staan en 
ik mag ze niet opeten; kunnen ze niet 
ergens anders neergezet worden?’”

Tevredenheid overheerst
Maar liefst negentig procent van de 
ondervraagden is het eens met de 
stelling ‘Ik ben tevreden over de zorg van 
Adullam’. Hierbij zou de vraag gesteld 
kunnen worden of we allemaal zo volg-
zaam zijn of niet kritisch durven te zijn. 

“Toch,” zegt Van Kleef, “ook van externe 
partijen, zoals scholen en zorgkantoren, 
horen we dat Adullam het goed op 
orde heeft.” Zijn er dan helemaal geen 
verbeterpunten? “Zeker wel! Uit dit 
onderzoek kwam bijvoorbeeld naar 
voren dat cliënten graag meer inspraak 

willen in de huisregels bij het wonen.” 
Ondanks dat er altijd wat te verbeteren 
valt, overheerst de dankbaarheid dat 
er geen grote, bijzondere zaken naar 
voren kwamen. Dat betekent dat de 
begeleiders goed zicht hebben op de 
behoeften van de zorgvragers. 

Tekst en foto’s: Jan van Velthuizen

“Ik ben tevr eden over de zorg van Adullam”
Zorgvragers waar  deren cliëntervaringsonderzoek 

• Willemien: “Mooi 
om zó inhoudelijk met 
je werk bezig te zijn”

• Van Kleef: 
“Cliëntervarings-
onderzoek is vooral 
gericht op verbeteren 
van de zorgverlening”

Adullam benadert alle zorgvragers om deel te nemen aan het 
onderzoek. De mening van iedere zorgvrager is immers van belang. Niet 
alle zorgvragers kunnen zelfstandig de vragenlijst invullen; hiervoor zijn 
de zorgvragers ingedeeld in drie categorieën: 

1. Zorgvragers die zelfstandig of met hulp van een ouder/familielid de 
vragenlijst kunnen invullen. 

2. Zorgvragers die met hulp van een andere begeleider (dus niet de 
evb’er) de vragenlijst invullen.

3. Zorgvragers die niet zelfstandig of met hulp de vragenlijst kunnen 
invullen. In die gevallen wordt de vragenlijst doorgestuurd naar de 
ouder/vertegenwoordiger.

Na het invullen van de vragenlijsten worden deze door een externe 
organisatie verwerkt. Hiervan krijgt Adullam diverse rapportages. 

• De evb’er ontvangt een rapportage van de betreffende zorgvrager. 
Deze rapportage wordt meegenomen en vastgelegd in het 
zorgplan. Hierdoor is geborgd dat de uitkomsten ook daadwerkelijk 
een opvolging krijgen. Het is de bedoeling dat jaarlijks voor de 
zorgplanbespreking een vragenlijst ingevuld wordt.

• De locatiecoördinator ontvangt een rapportage per locatie. Hieruit 
kan een locatiebrede analyse gemaakt worden. Eventuele acties 
worden door de locatiecoördinator opgepakt.

• Op managementniveau ontvangt men een rapportage van geheel 
Adullam. Hieruit wordt duidelijk welke acties Adullam-breed 
opgepakt moeten worden. Door het jaarlijkse karakter worden 
eventuele trends snel ontdekt en kan tijdig bijgestuurd worden.

Het cliëntervaringsonderzoek

33



PUUR.
- c o l l e c t i e

PUUR is een exclusief keukenmerk, ontworpen door 
Nederlandse topdesigners. Met liefde voor het vak 
en oog voor detail hebben zij een uniek concept 
neergezet, dat wij geheel op maat voor u uitwerken.
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EN LANDELIJK. DAT IS…
PUUR.
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Ik ben Corrie van Rees en ik woon op Schoonsterheim 
in Staphorst. Op deze foto ben ik aan het puzzelen met 
een puzzel van 1000 stukjes. Iedere zondagmiddag als 
we de koffie op hebben nadat we uit de kerk komen, 
ga ik puzzelen. Ook puzzel ik soms doordeweeks.

Als ik aan het puzzelen ben, word ik ontspannen.
Ik vind het leuk om te doen. Ook mag ik graag breien 
en woordzoekers maken. Ik heb al heel veel puzzels 
van anderen als cadeau gekregen en zo af en toe 
koop ik er zelf één.

Ik puzzel met veel plezier!

Op deze foto maakt Gert Jan Bulsink een insectenhotel. 
“Dit is mijn hobby. De materialen vraag ik aan vrienden 
en bekenden. Ik boor er gaatjes in zodat de insecten erin 
kunnen. De insectenhotels geef ik weg aan vrienden, 
maar ze zijn ook te koop!” Dus hebt u belang bij een 
insectenhotel? Neemt u dan contact op met Gert Jan 
Bulsink via e-mailadres gertjanbulsink@gmail.com of kom 
gerust langs op De 10 Domeinen aan ’t Hof 12 in Uddel!

Hartelijk groet,
Gert Jan Bulsink

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

Puzzelen

Hobby’s

Insectenhotels 
te koop
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Financieel jaarverslag

De inkomsten van de steunstichting 
stijgen nog altijd gestaag. In totaal kwam 
er in 2014 ruim 1,32 miljoen euro binnen, 
waarvan 1,26 miljoen uit ‘eigen fond-
senwerving’. Dat is meer dan begroot 
en ook meer dan in 2013 en 2012 werd 
ontvangen. “Adullam leeft bij de ach-
terban. Mensen zijn nog altijd bereid 
zich in te zetten en om bij te dragen. 
Verwonderlijk”, vindt Van Wolfswinkel. 

De verkopingen van de comités blijven 
veel geld opbrengen: het afgelopen jaar 
leverde dat maar liefst 377.000 euro op; 
een fractie meer dan in 2013. De overige 
activiteiten van de comités liepen daar-
entegen wat terug; dat geldt ook voor 
de opbrengsten van acties van particu-
lieren, scholen en bijvoorbeeld dames-
kransen. “Maar zulke verschuivingen kom 
je elk jaar wel tegen. De kerken hebben 
ook dit jaar weer prima bijgedragen. Die 
post laat zelfs een duidelijke plus zien.”

Liefde en waardering
Ook de giften van bedrijven springen er 
dit jaar bijzonder positief uit. “We probe-
ren steeds meer contact te leggen met 
bedrijven en ze apart te benaderen.” 
Een ander opmerkelijk feit: ook in 2014 
kreeg Stichting Steun Adullam een 
aanzienlijk bedrag uit nalatenschappen. 
“De Stichting bestaat inmiddels 30 jaar. 
Mensen kennen ons en nemen Adullam 
op in hun testament. Daar wordt tijdens 
ontmoetingen of op actieavonden 
ook heel openlijk over gesproken. 
‘Jullie staan in mijn testament. En mijn 
vriendinnen heb ik opgeroepen dat 

ook te doen’, vertelde laatst een vrouw. 
Adullam is een belangrijk deel van hun 
leven. Hartverwarmend om dat mee te 
maken. Dat geldt ook voor de inzet van 
mensen bij acties en verkopingen. Je 
proeft gewoon hun liefde en waarde-
ring. Dat verklaart meteen waarom onze 
inkomsten op peil blijven en zelfs nog 
wat groeien. Andere organisaties heb-
ben door het economisch tij al jaren te 
kampen met dalende cijfers.”

Grote inzet comités
Lid van de Raad van Toezicht drs. P.H.D. 
van Ree vertelt dat de steunstichting 

vanaf de start van Adullam van 
groot belang is geweest. “Een 
paar jaar na de oprichting werd in 
1986 boerderij Veldheim aan-
gekocht voor de realisering van 
dagactiviteitencentrum Veldheim. 
Van de overheid kregen we geen 
subsidie, zodat de aankoop van 
de boerderij uit eigen middelen 
moest worden betaald. Hiervoor 
hebben we onze eerste grote 
fondsenwervingsactie gehouden. 
Deze was vooral gericht op de 
kerken uit onze achterban. Tot 

Dankbaar voor lichte groei, 
achterban blijft betrokken
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Opbrengsten fondsenwerving Stichting Steun Adullam 2010 - 2014 (in euro’s)

Verkoopacties

Donaties

Giften particulieren

Giften kerken

“De opbrengst van 

Stichting Steun Adullam is 

ook in 2014 weer gegroeid. 

De cijfers zijn heel mooi. 

Ondanks de economisch 

mindere tijden vergeet de 

achterban ons niet. Daar 

zijn we dankbaar voor.” 

Dat zegt de heer C.H. van 

Wolfswinkel, manager 

Financiën & Control.

“We zijn zuinig, doen 

geen gekke dingen, 

zodat het geld echt 

ten goede komt aan 

onze zorgvragers“

36



Tekst: A.IJ. Bijl

onze verwondering kwam het bedrag 
voor de aankoop van de boerderij op 
korte termijn binnen.” In het verlengde 
van de actie werd het donatiefonds en 
een contactblad in het leven geroepen. 
“Dat heeft bij de fondsenwerving een 
grote rol gespeeld. Hierdoor werd de 
hele achterban bereikt. In het blad werd 
verantwoording afgelegd van de ont-
vangen giften. Dat gebeurt nog steeds 
en is belangrijk voor het vertrouwen van 
de achterban”, benadrukt Van Ree. Net 
als Van Wolfswinkel wijst hij op de grote 
inzet van de plaatselijke comités. “Deze 
zijn voor de fondsenwerving heel belang-
rijk. Momenteel komt ongeveer de helft 
van de inkomsten van stichting ‘Steun’ 
van verkoopactiviteiten. Dat is heel 
veel”, vindt Van Ree. “Bovendien zijn de 
verkopingen belangrijk voor de bekend-
heid van Adullam en voor de onderlinge 
contacten binnen onze achterban.”

Zinvolle besteding gelden
Afgelopen jaar werd het geld van de 
steunstichting weer aan tal van doelen 
besteed. Zo ging een flink bedrag naar 
de zorgconsulenten, die zorgvragers 
op allerlei manieren ondersteunen 
bij het aanvragen van hun zorg. Ook 
ontvingen projecten en werkgroepen 

een bijdrage, werd geld uitgegeven 
om gemoedsbezwaarden tegemoet te 
komen en werd bijgesprongen in de 
exploitatiekosten van de instellingen. 

De komende jaren wil Van Wolfswinkel 
van lieverlee toe naar een andere, meer 
projectmatige aanpak. “Op die manier 
willen we inzichtelijk maken waaraan 
het geld precies wordt uitgegeven. Aan 
nieuwbouwprojecten, vervoer, speel-
toestellen, noem maar op. Dan weten 
mensen precies waar hun gift naartoe 
gaat. Daarnaast denken we na over de 
vraag hoe we in de toekomst de plaat-
selijke comités en de fondsenwerving 
nog beter kunnen ondersteunen.”

Van Ree: “Vooral nu de overheid zich 
steeds meer terugtrekt en de overheids-
bijdrage kleiner wordt, zijn niet alleen 
de giften maar zeker ook de inzet en 
betrokkenheid van de vrijwilligers voor 
onze Stichting van onschatbare waarde. 
Hierdoor zijn we in staat de zorg voor 
onze zorvragers verder uit te breiden, 
zodat ze mogen wonen en werken in 
een Bijbels verantwoorde omgeving.” 
Daar is Van Wolfswinkel het helemaal 
mee eens. “We werken aan een strategi-
sche agenda voor de toekomst. We zijn 
zuinig, doen geen gekke dingen, zodat 
het geld echt ten goede komt aan onze 
zorgvragers. Zo kunnen we de kwaliteit 
van de zorg zo hoog mogelijk houden.”

Resultatenrekening Stichting Steun Adullam 2014 (in €) 2013 (in €)

Baten uit fondsenwerving  

Giften en collecten kerken 158.500 119.000

Giften particulieren, bedrijven e.a. 287.500 126.500

Donatiefonds 203.000 246.500

Opbrengsten verkoopacties 614.000 654.500

Totaal baten 1.263.000 1.146.500

Kosten fondsenwerving

Algemene kosten 5.000 3.500

Kosten publiciteit en promotie 74.500 68.500

Totaal kosten 79.500 72.000

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

Beschikbaar voor doelstelling

Saldo opbrengst fondsenwerving 1.183.500 1.074.500

Financiële baten 20.000 23.500

Totaal beschikbaar 1.203.500 1.098.000

Kosten beheer en administratie 42.000 40.000

Uitgegeven aan doelstelling  

Zorgconsulenten 123.500 174.500

Bijdragen gemoedsbezwaarden 35.000 44.000

Startkosten nieuwe voorzieningen - 10.000

Bijdragen zorgprojecten 177.500 128.500

Bijdragen zorgverlening 275.500 330.500

Totaal uitgegeven 653.500 730.500

Resultaat steunstichting 550.000 370.500

Reservering projecten 112.500 0

• De heer C.H. 
van Wolfswinkel, 
manager 
Financiën & 
Control

• Drs. P.H.D. 
van Ree, lid van 
de Raad van 
Toezicht 37



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.

Verrassend 
in kleding, 
sterk in 
woonsfeer!

Kesteren 
www.boorsmakesteren.nl

Kerkdwarsstraat 1
4041 XC  Kesteren

Telefoon 0488 481353
www.boorsmakesteren.nl

BRANDBEVEILIGING B.V.

VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN B.V.

VAN RIJNVAN RIJN

BEL: 088 112 9999
www.vanrijnbrandbeveiliging.nl

CONTROLE EN ONDERHOUD

• Brandblussers
• Brandslanghaspels
• Brandkranen
• Droge blusleidingen
• Verbandtrommels
• Nood- en vluchtwegverlichting
• AED 

OPLEIDINGSCENTRUM

• BHV
• EHBO / kinder EHBO
• Reanimatie en AED
• Communicatie
• Kleine blusmiddelen
• Ontruimingsoefening
• VCA
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Centraal bureau/
Servicecentrum
1. Guze van der Tang uit 

Kootwijkerbroek als adviseur 
Opleiding & Ontwikkeling

Muiderheim
2. Stenneke Raatgever uit Grafhorst als 

medewerker woonbegeleiding 

Schoonsterheim/
Lindenheim/De Lindenhof
3. Arjen Dekker uit Nieuweroord als 

medewerker woonbegeleiding 
4. Corine Westerink uit ‘t Harde als 

medewerker woonbegeleiding 

Eliëzerhof
5. Machteld van het Goor-Docter uit 

Oldebroek als activiteitenbegeleider 
6. Annelies Kleijer-Lindhout uit Leusden 

als activiteitenbegeleider 

7. Gerda Loedeman uit Nunspeet als 
activiteitenbegeleider 

8. Mettie Westerbroek-de Bruin 
uit Nunspeet als medewerker 
activiteitenbegeleiding 

Kroonheim
Leeuwerik/Kwikstaart
9. Bertine van de Kamp uit 

Kootwijkerbroek als medewerker 
woonbegeleiding 

Rietzanger/Zanglijster/Wielewaal
10. Corinda Bouw van Urk als 

oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding 

Dagactiviteitencentrum
11. Jannet Arends uit Opheusden als 

medewerker activiteitenbegeleiding 

De Mantelienge
12. Annelien Grootenboer uit Dirksland 

als huishoudelijk medewerker/kok

Waardheim
13. Leonie Treur uit Hardinxveld-

Giessendam als oproepkracht 
medewerker activiteitenbegeleiding 

Wilgenheim
14. Marijke Pullen uit Alblasserdam als 

medewerker activiteitenbegeleiding

Graag willen wij u voorstellen aan onze nieuwe collega’s, 
die op diverse locaties van Adullam zijn gestart. Eliëzerhof 
te Nunspeet is overgegaan van WZU Veluwe naar Adullam 
en valt nu als dependance onder de locatie Horstheim. 

Deze medewerkers zijn daarom niet ‘nieuw’ bij Eliëzerhof, 
maar nieuw binnen de Adullam-organisatie. Wilt u hierover 
meer lezen? Kijk dan op pagina 4. We wensen alle nieuwe 
medewerkers een goede tijd toe binnen Adullam.

1

11

2

12 13 1410

43 5 6 7

8 9

Personeelsregister Tekst: Anneke Koekoek-Nieuwenhuis

Meld je aan voor de vacature-
nieuwsbrief op 
www.werkenbijadullam.nl of 
word vrijwiliger!

Ook werken bij 
Adullam?
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D.V. ZATERDAG 20 JUNI

Comité Gouda e.o.; psalmzangavond 
met bovenstemgroep uit Waddinxveen 
en het kinderkoor Jong Surcum uit 
Gouda; o.l.v. ds. IJ.R. Bijl; aanvang 19.30 
uur; kerkgebouw Kruiskerk, Passage 11, 
Waddinxveen.

D.V. ZATERDAG 27 JUNI

Comité Staphorst; jaarlijkse fietstocht; 
route ongeveer 25 km; starten tussen 
12.30 en 14.30 uur bij DAC Horstheim, 
Kerklaan 14, Staphorst.

D.V. ZATERDAG 27 JUNI

Stichting Adullam-comité Puttershoek; 
Open Dag Waardheim met ver-
koping; van 10.00 tot 16.00 uur; op 
DAC Waardheim, Groeneweg 10 te 
Puttershoek. Voor meer informatie: zie 
www.opendagwaardheim.nl.

D.V. ZATERDAG 4 JULI

JAM-fietstochtcomité; jaarlijkse 
sponsorfietstocht; starten tussen 8.30 
en 9.00 uur bij het kerkgebouw van de 
Oud Ger. Gem., Onderdijkse Rijweg 214, 
Hendrik-Ido-Ambacht. Opgeven voor 

de JAM-fietstocht kan via de website 
www.jamfietstocht.nl of via T 078 750 16 
77. De dag wordt gezamenlijk geopend 
en afgesloten.

D.V. ZATERDAG 4 JULI

Comité Rijssen; Adullam-fietstocht; 
twee routes mogelijk: 25 en 35 km 
rondom Rijssen en Holten; starten 
tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf par-
keerplaats Jacobus Fruytier scholenge-
meenschap, De Stroekeld 142, Rijssen. 
Kosten: kind € 2; volwassene € 3,50; 
gezin € 12,50.

In april mocht ik een presentatie geven 
voor de ledenvergadering van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 

Deze vrouwenverenigingen gaan het 
komende jaar allerlei acties ontplooien 
voor een concreet project. In overleg 
hebben we ervoor gekozen om de 
opbrengsten te besteden aan het Bijbels 
onderwijs dat Adullam geeft. Sinds dit 
jaar werken we met een Bijbelrooster, 
zodat alle voorzieningen volgens een-
zelfde rooster het kerkelijk jaar volgen. 
Adullam wil hierin een verdere verbete-
ring maken.
Dit is slechts één voorbeeld waarbij 
ik betrokken ben. Bekijkt u de verant-
woording van de giften en de aankon-
digingen op deze pagina’s maar eens 
aandachtig, dan krijgt u een indruk van 
alle activiteiten die steeds weer onder-
nomen worden. Het is hartverwarmend 
om telkens de warme band te ervaren 

met allen die zich inzetten voor Adullam; 
voor onze naaste met een beperking.

Update website
De website van Adullam is in mei 
uitgebreid met projecten en de 
comitépagina’s. In het vorige nummer 
hebt u een overzicht kunnen lezen van 
de fondsenwervingsprojecten, op de 
website is zichtbaar hoeveel voor welk 
project ontvangen is. Ik krijg weleens 
de vraag: ‘Denk je nu dat je hierdoor 
meer geld binnenkrijgt?’ Dit is niet het 
eerste doel; naast het vervullen van een 
jarenlange wens van comités en ver-
kooppunten, is het vooral de bedoe-
ling om de betrokkenheid te vergroten. 
Het is een heel mooi middel om u te 
informeren over de bestedingen van 
de ontvangen gelden. De presentatie 
van de comités en andere verkooppun-
ten draagt ook bij aan het vergroten 

van de betrokkenheid. Daarnaast is 
dit een verdere professionalisering 
van het geheel van fondsenwerving. 
Ieder comité en verkooppunt kan de 
eigen pagina’s inrichten en hierop een 
berichtje en fotoalbum plaatsen van de 
gehouden acties.
Met het gereedkomen van deze fase 
van de website, kunt u zich eenvou-
dig op de hoogte stellen van alle 
(gebruikte) goederen en zegels die 
ingezameld worden. Neem gerust een 
kijkje op de website: 
www.adullamzorg.nl/steun.

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

Betrokkenheid en 
professionaliteit 

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

Steun
   Adullam
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D.V. DINSDAG 14 JULI

Comité Garderen; jaarlijkse verko-
ping; van 10.00 tot 15.30 uur (veran-
derde sluitingstijd!); bij de Dorpskerk, 
Mazenhofstraat 4, Garderen.

D.V. DINSDAG 28 JULI

Comité Doornspijk; jaarlijkse fiets- en 
marktdag; fietstocht starten tussen 
9.30 en 13.00 uur, marktdag is van 10.00 
tot 16.00 uur op het kerkplein bij de 
Hervormde Dorpskerk te Doornspijk. 
Voor fietsverhuur tot uiterlijk D.V. zater-
dag 25 juli (tot 15.30 uur, op=op) bellen: 
T 0525 68 57 51 of 06 25 51 66 11.

D.V. DINSDAG 4 AUGUSTUS 

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

D.V. ZATERDAG 29 AUGUSTUS

Vrouwenvereniging ‘Helpende Handen’; 
jaarlijkse verkoping; van 10.00 tot 
15.00 uur; in de zaal en rond het kerk-
gebouw van de Oud Ger. Gem. in Ned., 
Koningin Wilhelminaweg 30, Loenen 
a/d Vecht.

D.V. ZATERDAG 12 SEPTEMBER

Comité Hardinxveld-Giessendam; grote 
actiemarkt; van 10.00 tot 15.00 uur; in 

het Hervormd Centrum, Talmastraat 9, 
Hardinxveld-Giessendam. 

D.V. ZATERDAG 12 SEPTEMBER

Comité Barneveld; 30e verkoping; van 
9.30 tot 15.00 uur; in en om het Van 
Lodenstein College, Lunterseweg 94, 
Barneveld.

D.V. ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Comité Ouddorp; najaarsverkoping; 
van 9.30 tot 15.30 uur; in de ring van het 
dorp, Ouddorp.

Oproep 
postzegel-
inzamelaars

605 krentenbroden 
verkocht

We hebben een tweetal schoe-
nendozen vol met (oude) post-
zegels. Wie zoekt nog een leuke 
hobby om deze uit te zoeken 
en de opbrengsten hiervan 
ten gunste van 
Adullam te laten 
komen? Reageer 
naar Jan van 
Velthuizen. 

De kinderen van 
de koningin 
Julianaschool in 
‘s-Gravenpolder 
hebben bij een 
krentenbroodac-
tie 605 krenten-
broden verkocht. 
De netto-opbrengst voor Adullam is € 1.241,13. 
De tien kinderen die het meeste verkocht heb-
ben, gaan een keer mee naar de bakkerij van 
Waardheim in Puttershoek. Kinderen, allemaal 
hartelijk dank voor jullie inzet!

Zaterdag 7 maart jl. heeft de familie Anker 
een zangavond georganiseerd in de 
Hervormde Dorpskerk van Stolwijk. De 
opbrengst was voor een specifiek doel, 
namelijk een nieuwe bus voor de drie 
Adullam-voorzieningen in Alblasserdam. 
De opkomst was geweldig en het opge-
haalde bedrag was om stil van te worden: 
ruim € 4.500! Wij willen de familie Anker en alle gevers hartelijk bedan-
ken voor dit mooie geldbedrag!

De opbrengst van de 
voorjaarsmarkt in Stavenisse 
bedroeg € 6.100. Comité 
Tholen bedankt alle vrijwil-
ligers, sponsors en eenieder 
die onze verkoping kwam 
bezoeken. Zo is door enkele 
vrijwilligers 75 kilo aardap-
pels geschild!

Bus voor AlblasserdamAardappels schillen 
in Stavenisse

dozen met aanmaakhout 
voor € 1,50 per stuk. 
Neem contact op met 
Kroonhoeve te Uddel, 
T 0577 40 12 01. 

Aangeboden:

OP = OP!
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Giftenverantwoording 1e kwartaal 2015

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

D.V. ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Comité Maartensdijk; grote verko-
ping; van 10.00 tot 15.00 uur; rond 
het Hervormd Centrum, Dorpsweg 
40 (achter de Hersteld Herv. Kerk), 
Maartensdijk.

D.V. ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Comité Staphorst; verkoping; van 10.00 
tot 15.30 uur; in de omgeving van de 
Hersteld Herv. Kerk, Gemeenteweg 52, 
Staphorst. 

D.V. ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Comité Hardinxveld-Giessendam; kle-
dingbeurs en autowasactie; van 9.00 
tot 12.00 uur; bij het kerkgebouw van de 
Oud Ger. Gem. in Ned., Buitendams 384, 
Hardinxveld-Giessendam. 

D.V. VRIJDAG 9 OKTOBER

Comité Gouda; psalmzangavond met 
medewerking van bovenstemgroep 
Waddinxveen; aanvang 19.30 uur; 
Stationskerk, Gouda.

D.V. VRIJDAG 9 OKTOBER

Comité Vriezenveen; psalmzang-
avond; aanvang 19.30 uur; in het 
kerkgebouw van de Hersteld Herv. Gem., 
Almeloseweg 41, Vriezenveen.

D.V. ZATERDAG 10 OKTOBER

Comité Krimpen aan den IJssel; jaar-
lijkse verkoping; van 10.00 tot 16.00 
uur; op het evenemententerrein bij de 
Tuyter, Krimpen aan den IJssel.

D.V. DONDERDAG 22 OKTOBER

Jaarlijkse Open Dag Kroonheim met ver-
koping; van 10.00 tot 15.30 uur; op het 
terrein van Kroonheim, ’t Hof 12, Uddel.

D.V. ZATERDAG 24 OKTOBER 

Comité Geldermalsen; najaarsver-
koping; van 10.00 tot 15.00 uur; in 
bedrijfshal Van Doorn B.V., Laageinde 
15a, Geldermalsen.

D.V. VRIJDAG 30 OKTOBER 

Comité Ermelo; psalmzangavond met 
psalmen uit de berijming van Datheen; 
aanvang 19.30 uur (kerk open vanaf 
19.00 uur); kerkgebouw Oud Ger. Gem. 
in Ned., Ds. Witteveenlaan 4, Ermelo. 

D.V. ZATERDAG 31 OKTOBER

Verkoping; van 9.30 tot 12.30 uur; in 
de zaal van de Oud Ger. Gem. in Ned., 
Voordoel 15, Nieuw-Beijerland.

Steun
   Adullam

Kerkelijke gemeenten
Alblasserdam (GG) €1.250; Beekbergen (OGGiN) €455,19; 
Capelle a/d IJssel (OGGiN) €406; Dinteloord (GGiNbv) 
€395,97; Doornspijk-Nunspeet (HHG) €822,40; Ede (OGGiN) 
€1.154,75; Ermelo (OGGiN) €100; Goedereede (HHG) €300; 
Gouda-Stationsplein (GGiN) €150; Hoevelaken (HHG) 
€253,20; Kampen (OGGiN) €1.164; Kampen (OGGiN) 
€2.940,10; Katwijk (HHG) €662,95; Kinderdijk (OGGiN) 
€15; Kinderdijk (OGGiN) €1.000; Langbroek (OGGiN) 
€319,90; Leerbroek (HHG) €738,05; Loon op Zand (HHG) 
€200; Lunteren (HHG) €250; Montfoort (HHG) €500; 
Nederhemert (HHG) €25; Nederhemert (HHG) €1.086,85; 
Nieuw-Beijerland (OGGiN) €526,45; Nieuwe Tonge (HHG) 
€415,85; Nieuwleusen (HHG) €1.606,28; Oosterland 
(OGGiN) €979,45; Oosterwolde (HHG) €322,75; Oostvoorne 
(GG) sponsoring Zuiderheim €200; Scheveningen (OGGiN) 
€163,05; Sliedrecht (OGGiN) €250; Stavenisse (OGGiN) 
€426,10; Ter Aar (HHG) €120,50; Veenwouden (OGGiN) 
€247,20; Veenwouden (OGGiN) €112,80; Veenwouden 
(OGGiN) €104,10; Waarder (HHG) €576,45; Waddinxveen 
(OGGiN) €55,90; Waddinxveen (OGGiN) €280,75; 
Waddinxveen (OGGiN) €60; Waddinxveen (OGGiN) €66,10; 
Werkendam (OGGiN) €3.936,77; Woudenberg (HHG) 
€1.288,41; Woudenberg (HHG) €57,50; Wouterswoude 
(HHG) €100; Zoetermeer (OGGiN) €473,25. 

Particulieren
€10 SvdE te W; PdV; NvS; HvD; AB; JB; MS; EvdS; JdJ; EvdS; 
HvdW; AD; JvG; WvE; FD; FV; AdV; PvdB; RdB; FE; WvM; GB; 
AR; AB; WS; HD; FV; CS; AB; FV; CdJ; €11 CF; €12,50 HvdP; 
€15 EvdE te SC; LK; PdB; AvD; WV; €20 AvK; JdG; AvdW; HR; 
LS; CvW; BR; BR; €25 LN; HB; TR; GS; NM; MV; LdK; LM; €30 
GG; €45,38 CB; CB; CB; €50 CvdP; CvdP; BP; CvdP; €100 CB; 

JM; JvH; CB; HV; AK; €125 MdB; TvW; TvW; TvW; €150 JT; 
€160 JV; €175 BB; MG; €200 CK; €300 BvD; €321 MP; €350 
LB; €500 RR; CH; GB; €920 RvO; €1.000 HV; €1.050 WvdP; 
€1.450 HF, sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim; 
€1.500 gift mw. Noordstra snoepverkoop tuin Muiderheim; 
€4.500 NN.

Bedrijven en overige instellingen
BJ Klop Holding €1.000; Vlist, melkveehouderij Anker €80; 
VOF Transient Krimpen a/d IJssel, sponsoring concert 
€1.000; Waardenburg, Kuma doppenactie €560.

Legaten en nalatenschappen
BH-B te HG €2.390,70; WS te R €36.892; HC-K te B 
€19.921,20.

Busjes
Stavenisse €164,23.

Lingerie
Werkendam €2.500. 

Verkopingen comités
Doorn €3.000; Montfoort €600; Krimpen a/d IJssel €5.687; 
Hendrik-Ido-Ambacht €4.622,05; Ouddorp €4.400,12. 

Diversen
Wartburg College, oud papier €136; Janneke Hop, 
‘t Klomperschuurtje De Klomp €5.000; Montfoort, 
kerstkaarten school Het Kompas €950; L. de Geus, 
kerstkaarten €31,50; H-I-Ambacht, div. activiteiten 
€6.343,18; Garderen, oliebollenactie €1.440,86; Krimpen 
a/d IJssel, cartridges J. Snoep €87,31; J. Walpot-Quist, 

kaartverkoop €55; Nieuwe Tonge, verkoop kerst-/
nieuwjaarskaarten €80; Regina Manteau, Mylène-party 
€84,30; Werkendam, oliebollenactie €1.800; K. Tanis, 
giften en verkoop kaarten €680; Groenekan, verkoop 
kaarten J.A. van Asselt €31,50; Ede, kaartverkoop Stadh. 
Willem III school €1.148,25; Annigje Bloed, verkoop 
kaarten €200; Oosterland, vrouwenver. Dorcas €1.000; 
Maartensdijk, verkoop boeken G. Mulder €50; Wartburg 
College, oud papier €97,60; D. Kamphuis, oliebollenactie 
Rijssen €6.667,50; H-I-Ambacht, JAM-fietstocht €6.800; 
Tholen, thuisverkoop Stavenisse €100; Tholen, verkoop 
kerstkaarten €900; C. van Oort, verkoop zelfgemaakte 
kaarten €125; Rijssen, vrouwenver. Thabita v/d OGG 
€250; C.J. Pons-Schinkelshoek, opbrengst kaarten €50; 
Rijssen, houtproject €2.000; Gouda, oud papier €243; 
Gouda, verkoop oliebollen €2.000; Gouda, verkoop 
kerstkaarten €1.400; Ede, oliebollenactie €14.000; Sola 
Scriptura Kampen, collecte Bijbellezing €130,18; Gouda, 
kerstkaarten €368,97; H. van Klinken, kaartverkoop €316,80; 
Papendrecht, winterfair Stal van Es €2.425; Achterberg, 
krans Avondvlijt €1.000; Krimpen a/d IJssel, collecte OGGiN 
€2.100; Krimpen a/d IJssel, oliebollenactie €4.463; Annigje 
Bloed, verkoop kaarten €200; Nieuwe Tonge, verkoop 
Remo-kleding €400; Gouda, lezing Mark Brouwer €1.300; 
J. Ruitenberg, zelfgemaakte kaarten €200; Oosterland, 
panelen vrouwenver. Dorcas €250; Oosterland, verkoping 
vrouwenver. Dorcas €600; Leerbroek, cartridges Gerda 
Willemse €60; Vriezenveen, verkoop kerstkaarten €600; 
Maartensdijk, verkoop boeken G. Mulder €50.
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De heer D. Kamphuis was jarenlang de stuwende 
kracht achter diverse activiteiten met betrekking tot 
stichting Adullam. Tijdens de comitévergadering van 
15 maart jl. werden dhr. Kamphuis en zijn vrouw (die 
mede uitgenodigd was voor deze gelegenheid) toege-
sproken door de voorzitter en hartelijk dankgezegd 
voor de betrokkenheid bij al de verrichte werkzaam-
heden. Ter gelegenheid van dit afscheid interviewen 
we dhr. Kamphuis en blikken we met hem terug.

Hoe bent u betrokken geraakt bij stichting Adullam?
Eigenlijk vanuit het ouderlijk huis. Mijn ouders hadden 
destijds een gehandicapte kleindochter. Daarnaast was 
mijn vader aangewezen vanuit de kerkenraad van de 
Oud Gereformeerde Gemeente Oranjekerk te Rijssen om 
Adullam betrokkenheid en inhoud te geven. 

Wanneer kwam u in het comité?
In 1993 werd ik gevraagd om ‘zitting’ te nemen in het 
comité. Ook al omdat mijn vrouw vanaf 1992 een linge-
riewinkeltje voor Adullam begon. Tal van activiteiten zijn 
door de jaren heen georganiseerd door het plaatselijk 
comité Rijssen. In het begin één keer per jaar een verkoop 
en in het najaar een restantenverkoop. Eén keer per 
jaar kwam een spreker vanuit Adullam-geledingen iets 
vertellen over hoe het toeging in de Adullam-tehuizen en 
over de omgang met de gehandicapten. Adullam kreeg 
inhoud en betekenis. We gingen met de inhoud van het 
lingeriewinkeltje naar Staphorst en Vriezenveen, wanneer 
daar verkopingen waren.

Ook buiten het comité om spant u zich in voor Adullam?
Ik werk nog mee in het Houtproject, en het oliebollenpro-
ject rondom de jaarwisseling is bijna een vanzelfsprekend-
heid geworden.

Ook uw vrouw draagt 
de Stichting een warm 
hart toe?
Op de keper 
beschouwd is zij de 
stuwende kracht achter 
het geheel naar mij toe. 
Zij houdt van Adullam 
en gaat ervoor. 

Na 22 jaar neemt de heer 
Kamphuis afscheid van 
comité Rijssen

NATUURLIJK
VERS EN  
SMAKELIJK

Uw totaal aardappel leverancier

Controleren Sorteren Wassen/verpakken Verwerken

Voorgebakken

Voorgekookt

Vers 
verpakt

VoorgebakkenVoorgebakkenVoorgebakken

Vers 
verpakt

VoorgekooktVoorgekooktVoorgekookt

Akkerseweg 13b, 5321 HG Hedel, T +31 (0)73 599 20 93, E info@quiks.nl

QUIKS.NL

NATUURLIJK
VERS EN  
SMAKELIJK

Uw totaal aardappel leverancier
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Steun
   AdullamOverzicht giften

1e kwartaal 
2014

1e kwartaal 
2015

Donatiefonds - donaties € 1.226 € 1.111

Donatiefonds - giften € 2.507 € 3.395

Stichting Steun Adullam € 151.463 € 134.374

Totaal fondsenwerving € 155.196 € 138.880

Nalatenschappen € 0 € 59.204

Totaal inkomsten € 155.196 € 198.083

Totaal Fondsenwerving

€ 1.200.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                €0 - 

Eerste kwartaal 
2015:  

€ 138.880 

Doelstelling 2015: 
€1.250.000

Gezamenlijke actie: doppen sparen

Een aantal vrijwilligers en scholieren zijn 
druk bezig geweest met sponsoracties 
om een tuintrekker met toebehoren 
voor Kroonheim bij elkaar te sparen. Via 
doppenacties en oliebollenverkoop is 
het gelukt om hiervoor 
de benodigde € 13.500 
bij elkaar te krijgen. Zo 
heeft groep 5 van de 
Jan de Bakkerschool 
uit Woerden een jaar 
lang plastic doppen 

ingezameld voor Adullam. 

Kroonheim is comité Lopik, mw. Van 
Butselaar, Houtproject te Rijssen en firma 
Van Ginkel dankbaar voor alle inzet! 
Op 20 april jl. werd de trekker 

officieel overhandigd. De tuinvrijwilligers 
zijn erg blij met de komst van de mul-
tifunctionele trekker, zoals u op de foto 

kunt zien. Allen die hieraan 
hebben 
bijgedra-
gen, hartelijk 
dank!

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 
septembernummer:
uiterlijk D.V. 3 augustus a.s. 

Tijdens het afscheid memoreerde u 
dat “Adullam ten diepste van Hem” is.
Ik heb gezegd: “Adullam is wel voor ons 
maar niet van ons. Het is van een Ander.” 
De betekenis hiervan is dat ten diepste 
God zorgt voor de instelling die leeft en 
handelt naar Zijn Woord.

Afscheid nemen betekent …?
Iets of iemand vaarwel zeggen, wat heel 
definitief kan zijn. Ik denk aan Spreuken 
3: dat alles een bestemde tijd heeft. Ook 
het afscheid dat ik genomen heb van 
het comité heeft toch meer nagelaten 
dan ik verwacht had. Maar het is goed 
zo; je moet in het ouder worden dingen 

loslaten, ook om zo plaats te maken 
voor de jeugd.

Welk moment is u het meest 
bijgebleven?
De avonden dat de heer Van Dijk uit 
Staphorst (hij is vier keer bij ons geweest) 
kwam vertellen over de omgang met 
gehandicapten. Daar lag een zekere teer-
heid en diepte in. Dit zeg ik zonder dat ik 
andere sprekers tekort wil doen.

Wat is volgens u belangrijk voor een 
vrijwilliger?
Belangrijk voor vrijwilligers(werk) is dat 
we een zekere overtuiging hebben 

van waarvoor we het doen. We moe-
ten onszelf niet vinden in prestaties, 
opbrengsten van verkopingen, resul-
taten of andere zakelijke items. Maar… 
het is vrijwillig en niet vrijblijvend.

Slotopmerking?
Ik hoop en geloof dat al het werk niet 
nutteloos is geweest. Vooral in deze 
tijd van ontkerstening waar alles mag 
en moet kunnen, hebben we tehuizen 
nodig voor onze gehandicapten waar 
Gods Woord centraal staat en ernaar 
geleefd wordt. Zo is dit werk een 
Bijbelse opdracht. 45



Autobedrijf Arie Schouten
Waar service en kwaliteit nog gewoon betaalbaar is.

Financiering
en leasing

Verkoop
nieuwe auto’s

Aanhang-
wagenservice

FinancieringFinanciering
en leasing

Aanhang-
wagenservice

Verkoop
nieuwe auto’s

Onderhoud
en reparatie

Voordelig
tanken

Brandschoon
wassen

Verkoop
nieuwe auto’s

Onderhoud
en reparatie
Onderhoud

en reparatie
Voordelig

tanken

Occasions
met garantie

Personenauto’s  •  Bedrijfswagens  •  Brommobielen

Lageveld 9, 3852 PH  Speuld (Ermelo)
T (0577) 40 73 86
schoutenspeuld.nl

FinancieringFinanciering
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Aanhang-
wagenservice

FinancieringFinanciering
en leasing

Aanhang-
wagenservice

BrandschoonVoordelig
tanken

VoordeligVoordeligVoordelig
tanken

BrandschoonBrandschoonBrandschoonBrandschoonBrandschoon
wassenwassenwassenwassenwassen

Personenauto’s  •  Bedrijfswagens  •  Brommobielen

Dealer
brommobielen

Verkoop
nieuwe auto’s

Verkoop
nieuwe auto’s

OccasionsOccasions
met garantie

Personenauto’s  •  Bedrijfswagens  •  

OccasionsOccasionsOccasionsOccasionsOccasionsOccasionsOccasionsOccasions
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NIEUWE 

BROMMOBIEL

v.a. € 8.695,-

BrommobielenPersonenauto’s  •  Bedrijfswagens  •  BrommobielenPersonenauto’s  •  Bedrijfswagens  •  

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
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Even buurten

12 februari jl.: 
Janet Thomassen 
(DAC Kroonheim) 
en Wim 
Groothedde

5 maart jl.: Johanna 
Heuvelman 

(Polderheim) en 
Gerben Vis

20 maart jl.: 
Niesanne Schilder 
(Muiderheim) en 
Niek Herngreen

4 maart jl.: 
Henriëtte van 
de Biezen 
(Beekheim) en 
Wim de Jong

20 maart jl.: Christina 
Duerink (Waardheim + 
Zuiderheim) en Pieter 
Walhout

10 april jl.: Teunie van 
de Kieft (Beekheim) en 

Gerben van Middendorp

1 mei jl.: Arieke 
Grootenboer (DAC 
Waardheim) en Niels Klijn

8 mei jl.: Gerrieke Klok 
(Muiderheim) en Bennie 
van ‘t Hul

17 april jl.: Hendrikje 
Vos (Muiderheim) 

en Evert Mulder

We zijn getrouwd!
Tekst: Mien van Ginkel
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Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ribesstraat 9, 6744 XA  Ederveen

Tel: 0318 - 5712 64  |  fax: 0318 - 57 10 87
info@ith.nl   www.ith.nl

Ò installatietechniek
Ò elektrotechniek
Ò advies & ontwerp
Ò service & onderhoud

Totaalinstallateur

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
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Zo gewoon… 

Afscheid?

Gefeliciteerd!

Vrolijke gezichten bij een afscheid? 
Wél op 10 april jl.! Deze deelnemers, 
begeleiders en chauffeurs van 
DAC Waardheim gingen op 13 april 
gewoon weer samen verder op DAC 
Wilgenheim! Succes allemaal! 

Het lijkt zo 
gewoon, maar 
is eigenlijk zo 
bijzonder! De 
bewonerszorg 
die alle dagen 
maar weer 
doorgaat: 
Wielewaal-bewoner (Kroonheim) Jenneken 
Haase met begeleidster.

Een goedlachse 
Mark Slijkhuis, 

sinds februari 
jl. met heel veel 

plezier woonachtig 
op de Wielewaal 

(Kroonheim).

Al 12,5 jaar komt Anton 
Verdoes trouw naar zijn 
werkplek op de Volkstuin 
(Kroonheim). Dat werd 
gevierd natuurlijk, met 
zijn groep, familieleden 
en begeleiders. Hij 
kreeg mooie cadeaus, 
o.a. dit kistje met een 
memoryspel met foto’s 
van Anton. 

Ook Bart Wiggemansen (De 10 
Domeinen) maakte de 12,5 jaar 
vol! En al ontdekt hij nog steeds 
nieuwe talenten bij zichzelf, Bart 
blijft enthousiast alle (!!) ramen 
op Kroonheim wassen. Op eigen 
verzoek werd de foto in zijn appar-
tement gemaakt.

Speciale aandacht was er tijdens 
de familiedag van Molenheim voor 
Aart-Jan Clements. Hij woont 
daar al 12,5 jaar! Als verrassing 
was er extra veel familie, zongen 
de bewoners hem toe, waren er 
gedichten en een fotopresentatie.

Klasse!

En dit is…

Hennie, Margje, Sjoukje en Karen (v.l.n.r.), 
deelnemers van de Klaproos (Horstheim), 
tonen trots het resultaat van een schilderles 
door een vrijwilligster. (Die blijven toch 
onmisbaar!) Klasse, hoor!

Even buurten Tekst: Mien van Ginkel

Meindert 
de Boer, die 
op Samenzó 
(Horstheim) 
de pony haalt 
om haar te 
borstelen. 
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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 0577 40 84 44

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 0577 40 84 48

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve 
Uddel
T 0577 40 12 01

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

Wilhelminastraat 8-10 
3771 AR Barneveld 

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Per 15 juli 2015 is ons 
bezoekadres Theaterplein 5, 
3771 KX Barneveld

Centraal bureau

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.

Hoofdredactie:
ir. B.J. van der Vlies 
drs. P.A. Zevenbergen

Redactiecommissie:
A. Prins (voorzitter), Henny van den 
Brink, Annemarie van der Meer, 
Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal, 
Beppie van de Beek-Pellegrom, 
Everdien Schalk, Jan van Velthuizen

Redactieadres:
Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26 
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

Raad van Toezicht:
drs. P.A. Zevenbergen, 
Alblasserdam (voorzitter)
ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk 
(secretaris)
E. Evink, Oosterwolde
J. de Graaf, Puttershoek
ds. D. Heemskerk, Ouderkerk 

a/d IJssel
J.A. Liefaard, Waddinxveen
dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde
drs. P.H.D. van Ree, Lunteren 

Raad van Bestuur:
A. Prins, Woudenberg

Administrateur Donatiefonds:
W. Mudde
T 030 228 50 02
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67
t.n.v. Adullam Donatiefonds, 
Den Dolder

Donateurs van de Stichting 
ontvangen het contactblad 
gratis. De minimumdonatie 
bedraagt €8,00 per jaar. 
Donateurs ontvangen jaarlijks 
een acceptgiro ter voldoening 
van het donatiegeld.

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Administratie Donatiefonds 
Adullam, Antwoordnr. 1272, 3770 
WB Barneveld
of naar: wmudde@kliksafe.nl

Contactpersoon Werkgroep 
Fondsenwerving:
Jan van Velthuizen
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl

De CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, 
geeft ons blad in gesproken 
vorm uit.

Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131
3850 AC Ermelo
T 0341 56 54 99

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk
T 0318 64 83 33 
(locatie Veldheim)
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 11.800
ISSN: 2213-3224

Verschijning: vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers, Ede 

Drukwerk: 
Drukkerij Van der Perk B.V., 
Groot-Ammers

Contactblad van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg

Colofon

Steun het werk van 
onze Stichting! 

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

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

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-
gecertificeerd
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N I E U W CONC E P T

Meubelen kopen 
anno 2015

Wat is Stellio?

S T E L L I O  I S  E E N  L A B E L  VA N  VA N  M A N E N  W O N E N
V O LTA S T R A AT  2 1  3 7 7 1  R X  B A R N E V E L D  0 3 4 2 - 4 2 4 3 9 0  W W W . S T E L L I O . N L

K W A L I T E I T S M E U B E L E N  G E H E E L  N A A R  W E N S

STEL UW NIEUWE
MEUBELEN GEHEEL

ZELF SAMEN

Stellio is een uniek nieuw concept in kwaliteit 
interieurs. U bezoekt onze showroom en 
kiest ter plaatse de maatvoering, type poot, 
bladdikte, hout sortering, afwerking, kleur 
en verdere details.Wij stellen het geheel ter 
plaatse voor u samen. Net zolang tot alles 
naar wens is! 

Ook in zitmeubelen, eetkamerstoelen, kasten, 
etc. De keuze onbeperkt. Kortom u slaagt 
altijd. Vanaf 1 juni hebben wij ook maatwerk 
keukens in ons assortiment. Dus zoek 
niet langer en kom direct naar Barneveld, 
Topkwaliteit interieurs, geheel naar wens!
De koffi e staat al klaar.

LOGO BIJ VOORKEUR GEBRUIKEN OP ZWART


