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Aandacht 
voor...

…Arne Timmerman en Henk Romkes

Inhoud Voorwoord

“Ik kijk steeds in de brieven-
bus of hij al bezorgd is”, zegt 
bewoner Wim Henk Koelewijn 
van Kroonheim. Dertig jaar 
Adullam Contact: op een warme 
en betrokken wijze nieuws en 
verhalen over het werk van 
Adullam; niet alleen voor dona-
teurs, maar ook voor de mensen 
die een plaats hebben op de 
voorzieningen van Adullam. Veel 
is veranderd, zoals op de voorkant 
van dit blad te zien is, sommige 
dingen blijven. Mien van Ginkel 
vertelt: “Soms was ik uren bezig 
om advertenties met lijm en 
schaar samen te stellen.” Ook nu is 
het soms ‘knippen en plakken’, al 
gaat dat eenvoudiger…
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Raad van Bestuur
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1 Samuël 22:23

Lijdensjaren van Christus
David mocht als een strijdbare held een type van Christus 
zijn. Hij kampte voortdurend met vele vijanden. Alle dagen 
zocht Saul hem te doden. Zo had Christus te strijden 
tegen de schriftgeleerden. Christus zocht Zijn woonplaats 
niet bij Jeruzalems offeranden, hoewel Hij daar als het 
Paaslam werd afgeschaduwd, maar Hij woonde buitenaf, 
in Nazareth en in Kapérnaüm, dichtbij Tyrus en Sidon der 
heidenen. Daar vond men de vestingen van Christus. Er 
was in Jeruzalem geen plaats voor Christus.
Het waren de lijdensjaren van Christus, omdat de Joden 
niets verstonden van Zijn borg-arbeid. Wat zei Christus 
tegen Zijn discipelen? Zoudt gij ook niet weggaan om 
u te voegen bij de farizeeën en de schriftgeleerden te 
Jeruzalem? Bij hen die zeggen: Deze rede is hard; wie kan 
dezelve horen? Doch Zijn discipelen antwoordden Hem: 
Tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des 
eeuwigen levens! O, toen heeft Christus als het ware ook 
gezegd: Vrees niet, gij zult met Mij in bewaring zijn!

Spelonk van Adullam
David mocht dus al eeuwen van tevoren Christus afbeel-
den toen hij in Jeruzalem niet langer geduld werd.
Tot David kwamen degenen die onvermogend waren om 
hun schuld te betalen. Zij kwamen allen tot David omdat 
hij hun nood verstond, evenals Christus de nood verstaat 
van de geestelijk schuldbeladene en die geen helper heeft.
Christus had tweeëntachtig discipelen die Hem volgden. 
Zij wisten dat Christus hun Hulp wilde zijn. Christus was 
hun Vesting, hun Burcht en Toeverlaat. Zij gingen uit om te 
prediken en kwamen steeds weer bij Hem terug om nieuw 
onderwijs.
Zo was David getrouw jegens allen die tot hem kwamen. 
Hij ontving hen in de spelonk van Adullam. Hartelijk 
ontving David alle benauwde en verslagen harten en zij 
vertrouwden zich toe aan zijn bescherming. David had 
gezegd: “Blijf bij mij, vrees niet, (…) gij zult met mij in 
bewaring zijn.”
Och, alle Adullam-betrokkenen, er zijn heden vele vestin-
gen in ons vaderland onder de naam ‘Adullam’. Vanwaar 
kan uw hulp anders komen dan van Christus, de meerdere 
David? Onder het opzicht van de meerdere David wordt 
steeds weer voorzien in uw vele noden. Zo had David tus-
sen de vierhonderd en zeshonderd mannen bij zich, die hij 

voor het tijdelijke tot een hulp en bescherming was. David 
had een bijzondere band met degenen die hun schuld 
inleefden, want al degenen die een schuldeiser hadden, 
kwamen tot David.

Zoek de meerdere David
Zouden we in dit verband ook aan de Adullam-
betrokkenen mogen vragen hoe het staat met onze hemel-
hoge zielenschuld? Weegt de zondeschuld u zwaar? O, 
zoek dan de meerdere David. Hij leeft nog voor beproefden 

en voor hen die niets 
hebben ter betaling 
van hun schuld. Hij 
heeft alle macht om 
uw schuld te voldoen.
Toen Christus op 
aarde leefde, ontving 
Hij allen die tot Hem 
kwamen. Blinden 
gaf Hij het gezicht. 
Kreupelen deed Hij 
springen als een 
hert. De lamme deed 
Hij gaan. Maar, het 
grootste was dat bijna 
iedereen die met 
lichamelijke zorgen 
bij Hem kwam, ook 
de genezing voor de 
ziel ontving. Christus, 

de meerdere David, wil ook nu Adullam bezoeken om ieder 
te helpen naar ziel en lichaam, die werkelijk door niemand 
anders geholpen kunnen worden dan in een rechte weg 
door Jezus Christus. Dat de zondeschuld ons dan wer-
kelijk mocht uitdrijven naar Hem Die alle betrokkenen 
van Adullam en van De Schutse, en alle vermoeiden en 
belasten over hun zonden, nodigt om tot Hem te komen. 
Zijn Naam JEZUS doet weten dat Hij gekomen is voor 
verslagen en verbroken harten en dat Hij herstelt in Gods 
gunst. Zoek in ernst de meerdere David terwijl het nog de 
dag der zaligheid is. Hoor, wat Christus dezulken, ook nog 
in 2015, toeroept: ‘Blijf bij Mij, vrees niet, want wie Mijn ziel 
zoeken zal, die zal uw ziel zoeken; maar gij zult met Mij in 
bewaring zijn.’

Overdenking

Ds. G. Gerritsen
Echteld

“Blijf bij mij, vrees 

niet, want wie 

mijn ziel zoeken 

zal, die zal uw 

ziel zoeken; 

maar gij zult met 

mij in bewaring 

zijn.”

1 Samuël 22:23

Een vesting voor degenen die David liefhebben
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In de woonkamer van de Nachtegaal 
heerst een uitgelaten vrolijk-
heid. Op de bank zitten Wim Henk 
Koelewijn, Martine van den Belt en 
Sander Koudstaal. De bewoners van 
Kroonheim in Uddel drinken van hun 
frisdrank en kijken nieuwsgierig naar 
een stapeltje oude kwartaalbladen 
van Adullam. Nee, dat het blad dit jaar 
dertig jaar bestaat, wisten ze niet, maar 
er wordt wel gegrinnikt om een oude 
voorkant en een pagina met zwart-
witfoto’s. “Stond de pagina ‘Adullam 
groeit’ er toen ook al in?”, vraagt Wim 
Henk zich af. Als trouwe lezer is dat 
namelijk de eerste pagina waar hij 
naartoe bladert. “Vooral de foto’s van 
een bouw vind ik mooi”, vertelt hij 

enthousiast. “Kroonheim heeft er ook 
eens ingestaan; dat vind ik erg leuk om 
naar te kijken.” Sander houdt zich wat 
stil. “Wat vind jij het mooiste, Sander?”, 
vraagt begeleidster Mieke van Nifterik. 
Zijn ogen beginnen te glimmen en hij 
steekt twee duimen naar voren. Mieke 
lacht: “Sander vindt alles toppie. Wat 
een tevreden lezer!” Sander lacht en 
knikt enthousiast. Martine is dol op 
de personeelspagina’s: de foto’s van 
nieuwe medewerkers worden door 
haar grondig bestudeerd. Wanneer 
ze samen met begeleidster Grietje 
Vos door een oude uitgave bladert, 

Al 25 jaar trouwe 

lezer, al 30 jaar actief 

medewerkster of ieder 

kwartaal weer benieuwd 

naar de nieuwe 

voorkant. Mevrouw 

Troost, Mien van Ginkel, 

bewoners Wim Henk 

Koelewijn, Martine van 

den Belt en Sander 

Koudstaal vertellen over 

hún ervaringen met 

Adullam Contact. “Ik 

zou er heel graag zelf 

eens met een fotootje in 

willen staan.”

Tekst en foto’s: 
Beppie Pellegrom, Beptekst

• Sander Koudstaal met de eerste en de 
laatste uitgave van Adullam Contact.

30e jaargang  Adullam Contact!
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wordt al snel de hand gelegd op een 
pagina met zwart-witfoto’s van nieuwe 
medewerkers. Grote brillen, een andere 
haardracht: glimlachend kijkt ze naar 
de oude portretten.

Leukste pagina’s
Op de Nachtegaal zijn vier bewoners 
die graag het kwartaalblad ontvangen; 
Martine, Sander en Wim Henk zijn er 
daar drie van en zij houden er graag 
één voor zichzelf. Wim Henk leest het 
blad in zijn kamer en in de woonkamer, 
Sander en Martine trekken zich terug 
om op zichzelf in het blad te neuzen. 
Martine heeft inmiddels een hele 
stapel. “Ze bekijkt alle plaatjes hoor,” 
verzekert Grietje, “en soms vraagt ze 
aan ons wat er staat.” “Ik lees hem eerst 
altijd zelf,” vertelt Wim Henk, “en als het 
te moeilijk wordt, vraag ik hulp van 
de groepsleiding.” Hij staart even voor 
zich uit. “Maar soms vind ik het blad 
niet zo leuk, hoor!” De anderen kijken 
hem vragend aan. “Ja, want als er geen 
bouwpagina in staat, mis ik die echt. 
Ik vind dat heel interessant!” Hij laat de 
desbetreffende pagina zien. Grietje en 
Mieke glimlachen; het moge duidelijk 
zijn dat Wim Henk een grote interesse 
heeft in bouwnieuws en foto’s. Hij 
kijkt dan ook regelmatig of het blad 
al bezorgd is. “Dan kijk ik steeds in de 
brievenbus, hoor”, legt hij uit. Daarna, 
op een wat verontruste toon: “Maar de 
vorige keer was het blad iets te laat; dat 
is niet leuk!” 

Wensen
De cake zit achter de kiezen, de fris-
drank is op, voor de bewoners van de 
Nachtegaal wordt het tijd om de avond 

te sluiten. Op de vraag wat Sander 
graag terug wil zien in het blad, begint 
hij te lachen. Hij wil er zelf graag in met 
een foto. Ook Wim Henk wil graag op 
de foto, maar die heeft een heel speci-
fieke eis. “Ik wil graag met een panfluit 

op de foto.” “Vertel eens waarom je dat 
wilt, Wim Henk”, spoort Mieke hem aan. 
Hij gaat er even voor zitten. “Nou, er 
heeft eens een jongen in gestaan met 
een panfluit en dat zou ik ook wel mooi 
vinden. En dan wil ik precies dezelfde 
foto en ook op precies dezelfde pagina 
staan als hij”, licht hij vol vuur toe. Een 
foto in dit kwartaalblad - met alle drie 
één van de (oudere) bladen in de 
hand - vindt hij uiteindelijk ook geen 
probleem. Het drietal neemt plaats op 
een bank in de woonkamer. Martine 
moet wel even wennen aan het idee 
dat ze met haar tijgerprintjurk op de 
foto moet. “Dan zullen ze wel weer zeg-
gen dat je op een tijger lijkt, Tien”, grapt 
Grietje. Martine lacht en neemt plaats 
tussen de beide heren. Sander met een 
ouder tijdschrift in de hand, want die 
vond hij mooier dan de voorkant van 

tegenwoordig. En omdat Wim Henk 
het er niet mee eens was, laat hij het 
allernieuwste blad zien “met zo mooi 
dat logo op de voorkant.”

Als eerste laten zien
Dit is het dan. Het artikel waarin Wim 
Henk, Sander en Martine vertellen 
over hun ervaringen met Adullam 
Contact. Een kijkje achter de schermen 
van een interview voor het blad met 
drie betrokken lezers. En aan wie ze 
hun foto met dit artikel het eerste 
laten zien? “Aan de leiding”, vertelt 
Martine ad rem. Sander knikt instem-

mend. Grietje en Mieke glimlachen. 
“En dan wordt het blad in de groep 
uitentreuren aangehaald, gelezen en 
bekeken hier, hoor.” Wim Henk heeft 
nog niets gezegd. Dan: “Ik laat het zien 
aan degene die het meest verbaasd is 
dat ik erin sta.” Mieke knipoogt. “Want 
verbaasde reacties vindt Wim Henk het 
mooist, toch?” Hij straalt…

• V.l.n.r. Sander Koudstaal, Martine van 
den Belt en Wim Henk Koelewijn laten drie 
bladen van Adullam Contact zien.

30e jaargang  Adullam Contact!

“Ik kijk 
steeds in de 
brievenbus 
of hij al 
bezorgd is” 

30e JAARGANG ADULLAM CONTACT
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Al vanaf het allereerste begin 
is mevrouw Mien van Ginkel 
betrokken bij Adullam Contact. 
Op de pagina’s ‘Samen werken’ 
verzorgde Mien tot het jaar 2000 
al het nieuws over opbrengsten 
en verkoopactiviteiten. Vanaf 
2002 is ze nog verantwoordelijk 
voor de pagina’s ‘Even buurten’ 
(bladzijde 34 en 35). Wat is er in 
al die jaren allemaal veranderd? 
“Met een flesje lijm en een 
schaar stelden we advertenties 
samen.”

Wie met Mien van Ginkel in gesprek 
raakt over het verleden van Adullam 
Contact, stuit al snel op een reeks 
mooie anekdotes. “Het was, als je het 
nu bekijkt, toen veel intensiever”, ver-
telt ze. “Je wist niet beter, maar soms 
was ik uren bezig om advertenties met 
lijm en schaar samen te stellen.” Ze 
weet nog dat de eerste paginagrote 
advertentie op de achterzijde van 
het blad werd verkocht. “Toen ik dat 
telefoontje kreeg, kon ik wel juichen. 
Dat was zo bijzonder!”

Overleg in de tuin
Het eerste overleg vond niet plaats 
in een vergaderzaal, maar op een 
tuinbank. “De heer Arie Klein, destijds 
toegevoegd secretaris van het bestuur, 
had journalistieke ervaring en werd 
gevraagd om een donateursblad te 
maken. Hij verzamelde mensen om 
zich heen, onder wie ikzelf namens 
de Werkgroep Verkoopactiviteiten. Ik 
weet nog dat hij de eerste cover liet 
zien.” Ze verwijst naar de groen-witte 
voorkant van het eerste blad. “Tja, je 
wist toen niet beter. We hadden niet 
de beschikking over een computer of 
digitale beelden”, vertelt ze lachend. De 
communicatie onderling verliep per 
post, fax of persoonlijke bezorging. Ik 

weet nog dat ik na een Open Dag op 
Veldheim, na het opruimen, snel het 
verslag typte en dat vervolgens - op 
zaterdagavond laat - met de inmiddels 
ontwikkelde foto’s in Barneveld bracht. 
Dan konden ze er ‘s maandags mee 
verder.” Taferelen die in het digitale 
tijdperk ondenkbaar lijken.

Betrokkenheid
Nu, zoveel jaren later, kijkt Mien van 
Ginkel terug op een mooie startfase. 
“We hebben er veel aan gedaan om het 
blad te verspreiden; bijvoorbeeld des-
tijds onder kerkbladabonnees van de 
betrokken kerkverbanden. We zijn toen 
dagen bezig geweest om alle adressen 
na te lopen. Je moest wat, Excel kenden 
we nog niet.” Mien ziet in het blad 
vooral de betrokkenheid van Adullam 
bij donateurs en andersom. “Bij Adullam 
staat de zorgvrager in het middelpunt: 
daar doen we het allemaal voor en dat 
zie je in het blad duidelijk terug. Ik vind 
ook dat je als donateur duidelijk ziet: 
zo gaan ze bij Adullam met elkaar om; 
dat vind ik transparant.” Het blijft even 
stil: “Ook op het gebied van identiteit; ik 
hoop dat de lezers merken dat Adullam 
de zorgvragers goede, identiteitsgebon-
den zorg biedt.”

• Mien van Ginkel: “Ik zie in het blad van 
Adullam vooral de betrokkenheid van 
Adullam bij de donateurs en andersom.”

“We waren dagen bezig 
met adressen nakijken; 
Excel kenden we nog niet” 

“Op zaterdagavond 
laat naar Barneveld 
om het verslag op 
tijd te bezorgen”

30e JAARGANG ADULLAM CONTACT
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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



 

“In artikelen van vroeger las je hoe groot 
de nood van ouders was”

Ook als donateur is mevrouw Troost 
betrokken bij het werk van Adullam. “Als 
het blad in de brievenbus valt, blader ik 
er eerst even doorheen of ik bekende 
foto’s zie. Daarna lees ik het wat rustiger 
door. Bekende locaties en personen 
spreken mij altijd iets meer aan: dat 
lees ik sneller”, verklaart ze. Ze zou het 
anderen ook wel willen aanbevelen. 

Mevrouw Troost: “Ik lees in het blad nog 
hoe onze gehandicapte medemens 
onderwijs krijgt vanuit Gods Woord; dat 
vind ik erg waardevol. Want dat moet in 
alles ons Richtsnoer zijn.”

Nood en steun
Mevrouw Troost werd vooral aangespro-
ken door de artikelen die jaren terug 
geschreven werden door oud-voorzitter 
Van der Plas. “In zijn artikelen las je hoe 
groot de nood van ouders was om eigen 
voorzieningen te hebben. Soms vraag 
ik me af: wordt die nood onder ons nog 
wel gevoeld? Of vinden we het al weer 
gewoon?” Volgens mevrouw Troost een 
reden om het werk van Adullam blijvend 
te steunen. “Omdat het niet zo vanzelf-
sprekend is als dat het lijkt.”

Mevrouw Troost uit Staphorst 
is al vanaf 1991 donateur. 
Geregeld komt ze bij Horst-
heim over de vloer om eieren 
te brengen, die de deelnemers 
verwerken in de cakes. Ook 
bezoekt ze soms kringloopwin-
kel De Horstenaar om eieren te 
bezorgen, die de deelnemers 
in de winkel verkopen. “De 
deelnemers kennen mij inmid-
dels en ik hen.”

Woont u naast een nieuwe donateur?

Zelf al donateur en daarmee geabonneerd op 
het kwartaalblad van Adullam? En kent u nog 
een familielid, kennis of buurvrouw die het 
blad niet leest? Bij deze pagina vindt u een 
aanmeldingskaart voor nieuwe donateurs. 

Want ook na dertig jaar Adullam Contact 
zoeken wij steeds weer nieuwe donateurs, 
die daarmee ons werk steunen.

Hartelijk dank!

• Mevrouw Troost is donateur en brengt 
regelmatig eieren in kringloopwinkel De 
Horstenaar, zodat de deelnemers die weer 
kunnen verkopen.

“Als het blad in de brievenbus valt, 
blader ik er gelijk even doorheen”

30e JAARGANG ADULLAM CONTACT
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In de afgelopen tijd is het Jaarplan en 
de begroting voor 2015 vastgesteld. 
In het kort wil ik u graag meenemen 
in de plannen voor Adullam in 2015.

Het uitgangspunt van Adullam is dat de 
zorg is gebaseerd op Gods Woord. Dat 
betekent dat we vanuit die levensvisie 
de manier van zorgverlening en onder-
steuning vorm willen geven. Adullam 
denkt dat het in het belang is van de 
bewoners, deelnemers en logés, dat 
we Adullam-breed gaan werken met 
één bewust gekozen begeleidings-
model. Samen met De Schutse heb-
ben we daarom het Adullam Schutse 
Begeleiding Model (ASBM) ontwikkeld, 
een model dat gebaseerd is op het 
Triple-C-model. In dit nummer en in 
de vorige nummers van het Adullam 
Contact heeft u al kunnen lezen over 
ASBM.

ASBM belangrijk thema
De uitvoering van ASBM in de praktijk 
vraagt in 2015 veel inspanning van 
Adullam. ASBM heeft daarom een 
belangrijke plaats in de jaarplannen. 
Adullam ziet met ASBM mogelijkheden 
om de zorgverlening verder te ontwik-
kelen, onder het motto ‘herstel van het 
gewone leven’. De onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie is daarbij een 
bepalende factor. Adullam wil invulling 
geven aan het ‘gewone leven’ in ver-
bondenheid aan Gods Woord, de Bijbel. 
Het Jaarplan heeft de titel ‘Waardenvol 
verbinden’ gekregen, wat aansluit op 
deze visie.

Externe omgeving
De ontwikkelingen in het zorgstelsel 
binnen Nederland hebben gevolgen 
voor Adullam. Vooral de overheveling 
van zorg naar de gemeenten. Adullam 

heeft te maken gekregen met veel meer 
contractspartners voor de zorg. Dit 
brengt, naast kortingen op het budget, 
extra administratieve lasten met zich 
mee. Op de tarieven voor zorg vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz) is de korting 
in 2015 gelukkig beperkt gebleven, al 
moeten we dit zien in het kader van 
eerdere en nog komende kortingen.

Beweging in de zorg
Om in de toekomst identiteitsgebonden 
zorg te kunnen blijven bieden, is het 
noodzakelijk dat Adullam meegaat in de 
beweging om zorg dichtbij te bieden 
en de kosten van de zorg te verlagen. 
Adullam heeft deze beweging in gang 
gezet en zal hier in 2015 verder uitvoe-
ring aan geven. Belangrijke punten zijn: 
de zelfredzaamheid van zorgvragers 
bevorderen, (in overleg) taken door 
mantelzorgers en vrijwilligers laten 
uitvoeren, de besturende-, ondersteu-
nende- en zorgprocessen verbeteren en 
bijvoorbeeld kennis delen met collega-
organisaties. Mede dankzij de inzet, 
betrokkenheid en (financiële) bijdragen 
van de achterban van Adullam, mogen 
we tot nu toe een stabiele organisatie 
zijn. Het doet ons goed om zo’n verbon-
denheid en vrijgevigheid te ervaren; zelfs 
in tijden van economische crises.

Financiën Adullam
De begroting voor 2015, die verband 
houdt met het Jaarplan, heeft een 
positief (begroot) resultaat voor 2015. 
Hierin is overigens al rekening gehouden 
met de steun van u, als achterban van 
Adullam. We zijn blij dat we in deze 
veranderende tijden nog steeds een 
gezonde begroting mogen hebben. 
Daardoor zijn we in staat om onze 
medemensen met een verstandelijke 
beperking goede zorg te bieden, op 

grond van 
Gods Woord. Ook kunnen we zo een 
goede werkgever zijn voor de vele 
medewerkers van Adullam. We blijven 
letten op onze kosten en het omgaan 
met de gelden, zodat we de aangekon-
digde bezuinigingen kunnen opvangen 
en zodat onze identiteitsgebonden 
zorgverlening niet onder financiële druk 
komt te staan.

In afhankelijkheid
We hebben veel plannen en het mag 
nog goed gaan met Adullam. Al onze 
inspanningen zijn echter tevergeefs als 
de Heere Zijn zegen er niet over geeft. 
De dichter van Psalm 146 zegt het 
treffend: ‘Welgelukzalig is hij die den 
God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens 
verwachting op den HEERE zijn God is.” 
In dit besef geldt voor al onze plannen: 
Deo Volente.

De zorg centraal
Adullam-

Actueel

A. Prins
Raad van Bestuur

Het doet ons goed om 

zo’n verbondenheid 

en vrijgevigheid te 

ervaren; zelfs in tijden 

van economische 

crises.
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Aandacht voor...

Arne is een jongeman van 29 jaar 
met het syndroom van Down. Arne 
is in januari op de nieuwe instelling 
Muiderheim in Genemuiden komen 
wonen. Spannend hoor, voor het 
eerst helemaal ergens anders 
wonen! Gelukkig wonen papa en 
mama in de buurt. Hoewel het 
erg wennen is aan al die nieuwe 
mensen om hem heen, heeft Arne 
het erg naar zijn zin op Muiderheim. 
Hij vindt het heerlijk om cd’s te 
beluisteren of psalmen te zingen. 
Arne vindt het ook leuk om buiten te 
voetballen of te tafelvoetballen met 

groepsleiding of groepsgenoten. 
Overdag is Arne druk aan het werk 
op De Werf. Hij schilt dan aardappels 
voor het héle Muiderheim, en dat 
is natuurlijk héél veel! Ook foldert 
Arne één keer per week en ruimt 
hij samen met zijn groepsgenoten 
zwerfafval op in de wijk. Als Arne 
een vrij moment heeft, vermaakt hij 
zich op de skelter of maakt hij een 
puzzel.

Zullen wij Arne op zijn nieuwe 
woonplek eens blij maken met een 
leuke kaart?

Het adres is:
Muiderheim, woongroep Het Ruim
Arne Timmerman
Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden

Hallo allemaal,
 
Mijn naam is Henk Romkes en ik ben 16 jaar. Ik woon sinds 
15 december 2014 op het ‘nieuwe’ Muiderheim.
Overdag werk ik op De Werf. De naam van mijn groep is 
De Vaart. Hier werk ik hard. Op De Vaart vind ik het leuk 
om koffiebonen te malen. Daar kan ik wel een half uur 
mee bezig zijn.
Ook vind ik het fijn 
om samen buiten 
een rondje te lopen 
om een frisse neus 
te halen en om 
postbode te spelen. 
Ik heb dan een 
mooie postbodejas 
aan en ga langs de 
groepen. Dan mag 
ik mijn zelfgemaakte 
kaarten in de 

brievenbus stoppen. Voordat ik naar mijn woongroep De 
Rede ga, drinken we nog wat op De Vaart en krijgen we er 
een heerlijk stuk fruit bij.
Op De Rede speel ik graag met brandweerspullen. Ik heb 
een heel mooi brandweerpak die ik aan heb tijdens het 
spelen. En weet je wat het mooiste is? Ik heb een mooie 
brandweerwagen van Playmobil die echt brandjes kan 

blussen.
Dit was kort een gezellig verhaaltje 
over mij.

Ik als postbode vind het zelf ook leuk 
om post te krijgen! 

Het adres is:
Muiderheim, woongroep De Rede
Henk Romkes
Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden

Henk Romkes

Arne Timmerman



14

elk merk leverbaar

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

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



Van de werkvloer

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Dorinda Stander, 23 jaar en bijna 2,5 jaar 
gelukkig getrouwd met Livinus Stander. Wij wonen 
in ‘s-Gravendeel. In april 2012 ben ik als vakantie-
kracht begonnen op Zuiderheim en in de zomer-
vakantie doorgestroomd naar Waardheim, waar ik 
met veel plezier tot mei 2014 op de huishoudgroep 
Waterlelie heb mogen werken. Sinds 1 mei vorig jaar 
heb ik de mooie functie van senior begeleider KDC. Een 
functie die ik iedere dag met veel plezier en dankbaarheid 
vervul. Ik werk op de vijf KDC-groepen die hier zijn.

Kun je iets vertellen over het werken op de locatie 
Waardheim?
Op Waardheim heeft het identiteitsgebonden werken een 
belangrijke plaats. Naast dagopening en -sluiting worden 
met elkaar psalmen gezongen. Elke maandagmiddag is 
er het Waardheim-koor, waarbij wij met elkaar psalmen 
zingen. Daarnaast is er één keer in de maand een maand-
opening door een dominee of ouderling. Wij zetten ons 
met elkaar voor 100% in om het beste voor onze deelne-
mers en hun ouders te zoeken. Er heerst een positieve en 
fijne sfeer binnen het team. Er is niet één dag hetzelfde 
op Waardheim, maar ik kan wel elke dag genieten van de 
blijde en tevreden gezichten van de deelnemers.

Kun je een bijzonder voorval noemen wat je meege-
maakt hebt op de werkvloer?
Omdat ik op dit moment op vijf verschillende groepen 
werk, maak ik elke dag veel mee. Daarom zou ik hier ook 
heel veel kunnen zeggen over bijzondere voorvallen. Ik 
wil er een aantal beknopt noemen: een vrolijke 
lach en uitbundige begroeting als ik ’s 
morgens een groep binnenkom. Een gezel-
lig praatje met de dames van de Waterlelie 
of de bakkerij. Een deelnemer die na veel 
oefenen een stapje verder is in zijn of haar 
ontwikkeling. Kinderen die op je afkomen 
of je roepen voor een knuffel, alleen omdat 
ze blij zijn dat jij er voor ze bent. Bijzondere 
voorvallen, telkens weer, en dit hoeven echt 
geen grote dingen te zijn.

Je werkt als senior begeleider. Kun je meer 
inzicht geven in wat dit voor extra taken 
met zich meebrengt?
Naast het werken op de KDC-groepen ben 
ik eerstverantwoordelijk begeleider van zes 

kinderen. Verder coach ik collega’s op zorginhoudelijk gebied 
- als zij dingen hebben waar ze tegenaan lopen - of in de 
begeleiding van deelnemers. Ik doe mijn best om de groepslei-
ding te ondersteunen en contacten tussen collega’s en ouders 
te volgen en te stimuleren. Daarnaast zijn er nog allerlei andere 
taken, zoals het doornemen van IZAP’s, het onderhouden van 
contacten met ketenpartners en zo kan ik nog even doorgaan.

Er verandert momenteel veel binnen de zorg. Wat merken de 
deelnemers hiervan en hoe ga jij hiermee om richting hen?
We proberen de gevolgen voor de deelnemers te beperken 
en ze te begeleiden bij onvermijdelijke veranderingen. De 
groepen zijn door de tijd heen groter geworden. Hierdoor 
is er minder tijd voor individuele aandacht door onszelf. Als 
groepsleiding ben je vooral gericht op de ontwikkeling en de 
alledaagse dingen, zoals verschonen en eten en drinken. De 

fijne contactmomenten met de deel-
nemers vind ik voornamelijk hierin. De  
inzet van vrijwilligers is enorm belangrijk 
om daardoor leuke activiteiten en extra 
werkmomenten met de deelnemers te 
kunnen realiseren.

Je werkt bijna drie jaar bij Adullam. Wat 
is voor jou het mooiste moment wat je 
nooit zult vergeten?
Het zijn eigenlijk al mijn werkdagen die 
het werken bij Adullam zo mooi maken. 
Het mogen en kunnen verzorgen en 
begeleiden van de deelnemers vind ik 
een enorm mooie en bijzondere taak. 
Iets wat ik elke dag weer in afhankelijk-
heid, dankbaar, blij en liefdevol mag 
doen. Daarbij hoort ook de fijne en 
goede communicatie met ouders en 
de leuke en goede samenwerking met 
collega’s. Kortom, ik heb een prachtige 
baan!

Naam:  Dorinda Stander-Bezemer
Leeftijd:  23 jaar

Functie:  senior activiteitenbegeleider
Waar:  Waardheim
In dienst sinds:  april 2012

“Kortom, 

ik heb een 

prachtige 

baan!”
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KWALITEIT EN SERVICE STAAN BIJ ONS BOVENAAN! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Automatisering 
Het automatiseren van 
processen d.m.v. robots 
 

Licht- en krachtinstallatie 
Aanleggen, veranderen en/of 
uitbreiden (LED) verlichting 
 

Fabricage / montage 
Kleine staalconstructies, 
frames, hekwerken, 
verdiepingsvloeren, 
transportbokken e.d. 
 

Draai- en freeswerk 
Assen, poelies, bussen, e.d. 
 

Persluchtinstallatie 
Aanleggen, veranderen  
en/of uitbreiden 
 

Lassen 
RVS, staal, ijzer, gietijzer, 
aluminium  
 

Machinereparatie 
Aanpassen, uitbreiden, 
repareren, opheffen van 
storingen (elektrisch, 
pneumatisch, mechanisch) 
 

Excenter- of frictiepersen 
Repareren of reviseren

 

Wij denken graag met u mee! 
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

 
Transportstraat 21 - 23, 2861 DX  Bergambacht 

Tel.nr: 06-50298488, fax: 0182-350096 
 

 
 
 

 

• U betaalt alleen voor de functionaliteit  

die u nodig heeft 

• Geen cursus nodig 

• Geen onderhoudscontract 

• Gratis telefonische ondersteuning 

• Speciaal voor kleine bedrijven! 

Belt u gerust voor meer informatie of 

een vrijblijvende afspraak 

Peter Roest (06-28120067) 

Ziet u ook op tegen rekeningen maken,  

voorraad inventariseren, etc.? 

Er is nu eenvoudige en betaalbare software, 

speciaal voor u! 
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Toen koning Croesus zijn heidense 
goden raad vroeg hoe hij tot de 
gelukzaligheid komen zou, was het 
antwoord: ‘Man, ken uzelf.’ De predi-
kanten Ferré en Brinkman halen deze 
koning Croesus van Lydië (ca. 595 v. 
Chr. tot ca. 546 v. Chr.), die het orakel 
van Delphi raadpleegde, aan in hun 
catechismusverklaring over zondag 
2. ‘Waaruit kent gij uw ellende?’ ‘Ken 
uzelf’, een wijsheid uit de oudheid dat 
als tegeltjeswijsheid breed bekend 
is geworden. In onze moderne tijd 
kennen wij daarvoor het woord 
‘reflecteren’.

Op allerlei gebieden propageert men de 
spreuk ‘Ken uzelf’. In de filosofie houdt 
men lezingen onder die titel. Geprobeerd 
wordt een ‘filosofisch fundament voor 
zelfinzicht te leggen’. Filosofen gaan 
ervan uit dat ware kennis over het leven 
start bij intensief zelfonderzoek. ‘Ken 
uzelf! Durf te denken!’ In de psychologie 
vindt men de spreuk van wezenlijke 
betekenis, vanwege het kennen van 
eigen denkfouten, blinde vlekken en 
andere misverstanden. Iemand die met 
zichzelf wordt geconfronteerd, kan heel 
veel leren. In de wereld van het manage-
ment en de beroepsontwikkeling spreekt 
men over reflecteren. ‘Reflecteren op 
persoonlijk functioneren. Reflecteren op 
beroepsmatig handelen.’

Reflectie met norm en doel
Is er iets mis met het reflecteren op 
eigen persoon en handelen? Nee. Onze 
medewerkers zullen in hun opleiding 
regelmatig tot zelfreflectie zijn opgeroe-
pen. Kritisch kijken naar jezelf is goed 
voor het staan ‘op de werkvloer’ en het 
functioneren in de leiding. Zelfreflectie is 
ook nodig voor toezichthouders. Tijdens 

een cursus ging het over de zelfevaluatie 
van de Raad van Toezicht. Over denkfou-
ten en blinde vlekken beschikt iedereen. 
Voor de Adullam-organisatie is de spreuk 
‘ken uzelf’ van groot belang. Reflectie 
kan echter nooit zonder goede norm 
en zonder een goed doel. ‘Wie zich aan 
een ander spiegelt, spiegelt zich zacht.’ 
Wat is de norm? Met welk doel spiegel 
ik mij aan de ander? Om er beter van te 
worden?

God en Zijn Woord zijn de norm
De norm is wezenlijk. De predikanten 
Ferré en Brinkman wijzen op de blinde 
heiden Croesus. ‘Ken uzelf.’ Maar in 
het licht waarvan? Zij wijzen erop dat 
Godskennis verbonden is met zelfken-
nis. De Norm is God en Zijn heilige wet. 
De norm van al ons reflecteren moet 
zijn God en Zijn Woord. Het doel is 
wezenlijk: ons reflecteren moet evenals 
ons handelen tot eer van God en tot 
nut van de naaste zijn. Anders is de 
wijze spreuk ‘ken uzelf’ niets anders dan 
een beschaafde weg tot het vergroten 
van een hinderlijk zelfbewustzijn, een 
afstotende assertiviteit en een boven-
matig gericht zijn op eigen carrière. Dan 
gaat het om het eigen ‘ik’ en niet om 
Gods eer. Daarmee dienen wij niet onze 
naaste. Job getuigde: “Met het gehoor 
des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet 
U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik 
heb berouw, in stof en as”, 
Job 42:5 en 6. Dat is een 
zelfkennis die Bijbels is en 
van waarde zal zijn voor 
onze gehandicapte 
medereizigers. 
Reflectie is goed, 
maar genor-
meerd en 
doelgericht.

Ken uzelf - reflecteren

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

“Trouwens, zullen wij 

waarlijk op troost gesteld 

zijn, dan moeten wij 

eerst weten en gevoelen 

dat wij ellendig zijn. 

Zullen wij de troost 

buiten ons, bij Christus 

Jezus, waar zij alleen 

te vinden is, zoeken, 

dan moeten wij eerst, 

door het besef van 

eigen ellende, in onszelf 

troostelijk worden. (…) 

Laat dit vaststaan: hij, die 

tot de zaligheid komen 

wil, begint met zijn eigen 

rampzaligheid in te zien.”

Ds. Ferré en ds. Brinkman, Heidelbergse 

Catechismus in 54 predicaties, blz. 25
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A
In beeld

“Toen Aart nog klein was, had ik weleens het gevoel 
dat er iets niet klopte. Aart was laat met zijn ontwik-
keling. Hij liep laat, hij praatte heel erg laat. Toen hij 
drie jaar was, kon hij nog maar tweewoordzinnetjes 
zeggen. Herhaaldelijk heb ik het bij het consultatie-
bureau en bij de huisarts gevraagd, maar mijn zorgen 
werden weggewuifd. En ja, het is je eerste, dus dan 
denk je dat je het je verbeeldt. Maar de zorgen wer-
den steeds groter. Op een gegeven moment ging zijn 
zusje, die achttien maanden jonger is, hem inhalen.”

Basisschool
Aart ging gewoon in Barneveld naar de basisschool. 
“Daar heeft hij twee jaar groep één gedaan. Daar ging 
het wel goed met hem, hoewel we wel merkten dat 
hij niet echt mee kon komen met de andere leerlin-
gen”, vertelt mevrouw Werkman.
“We hadden een schriftje, waarin we met de juf 
communiceerden over zijn vorderingen en over wat 
hij op school had gedaan, zodat ik hem thuis ook 
kon stimuleren. Toch hebben wij aan het einde van 
groep één gevraagd of het niet beter was dat hij naar 
Ede ging. Dat werd toen ontkend. Maar toen hij naar 
groep twee ging, begon het fout te gaan. Iedere dag 
kwam hij gefrustreerd thuis uit school. Hij was soms 

zo boos, dat hij met zijn hoofd op de plavuizen sloeg, 
zo hard dat ik bang was dat hij zichzelf zou verwon-
den. Ik begreep toen niet waar dat gedrag vandaan 
kwam. Pas later ging ik begrijpen dat het niet 
verwonderlijk was dat hij gefrustreerd was: iedereen 
kon het in de klas en hij niet.”
“Op een gegeven moment zei Aart verdrietig tegen 
mij: ‘Ik mag geen werkjes maken in de klas.’ Toen ben 
ik zijn schriftje eens gaan bekijken, en het klopte. Er 
stond wel in dat hij in de hoeken gespeeld had, maar 
nergens iets te vinden over het maken van werkjes. 
We hebben toen hulp gezocht bij een deskundige 
die ons aanraadde om Aart zo snel mogelijk naar 
het speciaal onderwijs te laten gaan. Wij vroegen 
vervolgens een gesprek aan met meneer Klein uit 
Ede. Vanaf toen ging het heel snel. We kregen mede-
werking vanuit de basisschool. Ik herinner mij nog 
dat meneer Klein ons rondleidde in Ede. Hij zei: ‘Ik laat 
ZML maar niet zien, ik zal u MLK laten zien.’ Iedereen 
ging er nog vanuit dat Aart op het MLK zou komen.”

Vertrouwen
“Je raakt wel een stukje vertrouwen kwijt, op den 
duur”, zegt mevrouw Werkman. “Vertrouwen in het 
consultatiebureau en vertrouwen in school. Je gaat 

Aart is de oudste. Op de foto’s 

die in de kamer hangen, staat 

hij achter zijn drie zussen en 

zijn broertje: een lange, forse 

jongen. Zo op het oog zie je 

niet veel aan hem. “Dat is soms 

wel lastig,” vertelt mevrouw 

Werkman, “Aart wordt vaak 

overschat. Hij heeft een vlotte 

babbel, maar het niveau van 

een kind van drie.”
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Tekst: Els Arends

“Dat zijn niveau 

zo laag zou zijn, 

had niemand 

verwacht”

je afvragen of je het echt verkeerd ziet. 
Om een voorbeeld te noemen: ik dacht 
dat Aart steunzolen nodig had. Hij ging 
zo scheef lopen en viel telkens. Via de 
huisarts heb ik een afspraak gemaakt 
met een orthopeed. Toen ik er op het 
consultatiebureau over vertelde, merkte 
ik duidelijk aan de reactie dat ze het niet 
nodig vonden. Zo verwoordden ze het 
ook. Toen ik bij de orthopeed kwam, zei 
die: ‘Mevrouw, het is heel hard nodig 
dat dit jongetje steunzolen krijgt.’ Van 
toen aan ging het lopen veel beter.”

Testen
“Maar in die tijd werd Aart ook getest. 
Daaruit bleek dat Aart continue 
overschat werd: zijn niveau was veel 
lager dan iedereen dacht. Van MLK was 
geen sprake. Aart kwam meteen op 
het ZML. Daar hebben we het weleens 
moeilijk mee gehad. Je weet wel dat er 
zorgen zijn, maar dat zijn niveau zo laag 
zou zijn, had niemand verwacht. Op de 
basisschool schrokken ze er ook van.
Voor mij vielen de puzzelstukjes op 
hun plaats. Het was niet vreemd dat hij 
iedere keer zo gefrustreerd thuiskwam 
uit school. Alles lag veel te ver boven 
zijn niveau.”
Schrijven heeft Aart niet kunnen 
leren, lezen ook niet. “Ze hebben nog 
geprobeerd hem pictolezen aan te 
leren, maar ook dat lukte niet. Aart 
gaat wel mee naar de kerk. Ik moet zijn 
psalm dan altijd opzoeken, en ook het 
Bijbelgedeelte en de Catechismus. Hij 
kan dan wel niet lezen, maar hij ziet aan 
de notenbalken of de indeling op de 
pagina of ik hetzelfde heb opgezocht 
als in mijn Bijbeltje staat.”

Stage lopen
Tot zijn vijftiende ging Aart naar Ede. 
“Eigenlijk is het de gewoonte om daar 
te blijven tot ze achttien zijn. Maar als 
ze vijftien zijn, gaan ze stage lopen. Aart 
ging stage lopen op Veldheim. En dat 

ging zo goed, dat we hebben gevraagd 
of hij daar niet mocht blijven. Zo is hij in 
juli helemaal op Veldheim gekomen. En 
daar is hij heel druk.”
Lachend voegt mevrouw Werkman 
eraan toe: “Druk met de handen in de 
zakken, noemen wij het weleens. Hij 
vertelde een keer dat ze een winterfair 
hadden en dat ze zo ontzettend druk 
waren geweest met het tenten opzet-
ten. Toen we later de foto’s zagen, stond 
Aart daarop overal heel geïnteresseerd 
bij te kijken met zijn handen in zijn 
zakken.”

Veldhoeve
Op dit moment zit Aart op de 
Veldhoeve. “Daar is hij vanaf de start 
geweest. Alles hebben ze buiten 
opgebouwd: de heiningen, de hokken. 
Verder klooft hij hout en voert de die-
ren. En pas hebben ze een partij kassa’s 
gekregen van Halfords, uit de failliete 
winkels. Die slopen ze dan uit elkaar, en 
ze sorteren de onderdelen zodat die 
weer gebruikt kunnen worden. Pas had 
ik een kapotte keukenmachine. Die gaat 
dan met Aart mee. Ze slopen allerlei 
apparaten.”
Naast de dagbesteding op Veldhoeve 
gaat Aart één keer in de maand logeren 
bij de Kandelaar, een logeerhuis van 
Siloah. “Het is een langzaam opstapje 
naar het wonen op een woonvoorzie-
ning”, zegt mevrouw Werkman. “Toen 
ik een tijd geleden naar het ziekenhuis 
moest, hebben we het hem niet verteld. 
Hij is uit logeren gegaan en toen hij 
thuiskwam, was ik weer terug uit het 
ziekenhuis. Dan hoort hij het achteraf 
en is het veel minder bedreigend voor 
hem. Dat scheelt hem veel stress! Aart 
heeft het altijd goed naar z’n zin op 
het logeerhuis en het ontlast ons in de 
thuissituatie. Aart is een jongen die veel 
aandacht vraagt. Toch kunnen we als 
gezin ook regelmatig genieten van zijn 
aanwezigheid!”

• Op dit moment zit Aart op de 
Veldhoeve. Alles hebben ze buiten 
opgebouwd: de heiningen, de 
hokken.
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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



In de lens

Word u ook blij van het 
Adullam Contact?

Op Horstheim kwam een heel aantal oude Adullam-
bladen binnen. “Eens even kijken of we nog bekende 
mensen zien: oude juffen of meesters?” En een kleur-
plaat: ook dat is altijd in trek!

Tekst: redactie

Het Adullam 
Contact! 

1

7

8

5

3

1   2   Ronald Kuiper (Waardheim) vindt 
het vooral leuk als hij iets bekends of 
een bekende in het Adullam Contact 

ziet! U ziet op de foto 
hoe hij op 
zijn eigen 
manier 
tegen zijn 

begeleider 
vertelt waar 

hij zo blij van 
wordt!

7   Ineke Bart

8   Marijn Davidse

5   Bennie Schoonhoven
6   Harm Veldman en Marian van den Berg

4   Geertje van de Harn 
(Beekheim) geniet op 
haar eigen manier van het 
Adullam Contact.

4

6

3   Dirk van Rossum en Hendrik Jan 
Vochteloo (Beekheim) lezen gezellig 
samen het Adullam Contact.

2
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Bidden = vragen

Psalm opgeven; door het te 
zeggen of bijvoorbeeld via een 
psalmen(picto)kaart

Tips zijn welkom. Mail met je begeleider(s) en/of familieleden naar: jaarbijbelrooster@adullamzorg.nl.

(Mee)lezen

Eerbied = stil zitten 
en luisteren

Vragen stellen

Nieuw Jaarbijbelrooster

Hoe kun jij goed meedoen met de dag- en avondsluitingen?

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

De Bijbel in huis…
Jij woont en/of werkt 
in een woonlocatie of 
dagactiviteitencentrum 
van Adullam. 

Elke dag wordt 
er uit de Bijbel 
gelezen. 

Misschien lees 
jij wel zelf, of de 
begeleiders.

Luister jij als er wordt 
verteld (of voorgelezen) 
uit de Bijbel? 

Of vind jij het saai? 
Wees eerlijk voor jezelf.

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

Per 2015 gebruiken alle begeleiders van Adullam een nieuw 
Jaarbijbelrooster. In dat rooster staat precies wat de bege-
leiders mogen lezen en vertellen uit de Bijbel. Adullam wil 
graag vertellen wat er in de Bijbel staat.

De Heere zegt door de Bijbel: vraag om een nieuw hart! Door 
de zonde is je hart gebroken. Ik wil en kan een nieuw hart 
geven! Een nieuw hart is niet dat er een ‘nieuw’ lichamelijk 
hart in je lichaam komt. Maar een weten (in je denken) Wie 
de Heere Jezus voor je is. 

23



I
Adullam Schutse Begeleiding Model 1 2 3

“Vroeger leidden de medewerkers de 
zorgvrager als het ware aan de hand. 
Tegenwoordig wordt de vraag gesteld: 
‘Wat vind je zelf prettig?’ We gaan uit 
van de behoeften van de zorgvragers. 
Zorgvragers voelen zich daar beter 
bij.” Na een geanimeerd gesprek van 
meer dan een uur is dat de conclusie 
van begeleiders en ouders die op 
Zuiderheim van gedachten wisselen 
over de resultaten van de Adullam 
Schutse Begeleiding Model (ASBM). 
ASBM gaat uit van anders denken, 
kijken en doen. Begeleiders zijn (waren) 
geneigd om een oplossing te zoeken als 
er een probleem is. ASBM gaat ervan uit 
dat ieder mens met of zonder beperking 
bepaalde behoeften heeft. Als je vanuit 
die visie kijkt naar zorgvragen, ervaart 

de zorgvrager meer veiligheid, voelt zich 
meer gewaardeerd, mag keuzen maken. 
Zijn leven heeft zin en betekenis.

ASBM biedt houvast
Locatiecoördinator Liesbeth Kievit en 
medewerkers Jannet Herweijer en Marita 
Vernooij hebben een actueel voorbeeld 
bij de hand. “We hielden onlangs een 
ouderavond en bereidden deze voor 
zonder te kijken naar de behoeften van 
de bewoners. Daar waren sommigen 
ontevreden over. We hebben meteen 
toegegeven: ‘Jullie hebben gelijk.’ We 
hadden moeten overleggen.” Het is even 

“Er wordt niet meer na ar het probleem, 
                maar naar de  zorgvrager gekeken”

Is de aanpak volgens het 

model ASBM nu werkelijk 

zo positief als vooraf werd 

gedacht? Wat zijn de 

resultaten van het model 

waarmee op Zuiderheim 

wordt proefgedraaid? En 

vooral: wat merken de 

zorgvragers ervan? Want 

er is juist voor deze aanpak 

gekozen om het leven van 

de zorgvrager fijner en 

zinvoller te maken.

• Liesbeth Kievit: “Nu kijken we onder de ijsberg 
om te kijken van er echt aan de hand is.”

Een gesprek 
op Zuiderheim 

over de nieuwe 
methode
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wennen, die nieuwe aanpak. “Het is 
een zoektocht, een proces. We moeten 
leren om anders te kijken, te denken en 
te doen. Dat lukt niet van de ene op de 
andere dag”, vullen Liesbeth, Jannet en 
Marita elkaar aan. “Voordeel is dat ASBM 
houvast biedt en dat we teruggaan naar 
de basis: de behoefte van de zorgvra-
ger.” Bovendien ervaren de begeleiders 
dagelijks het belang van het model. 
“De zorgvragers voelen zich beter. Dat 
merken en zien we. Het probleemgedrag 
vermindert.”

Noodzaak
Daarmee is in een notendop de nood-
zaak van de ASBM genoemd. “Er waren 
steeds meer begeleiders bezig om het 
gedrag van de bewoners te beheersen. 
Dat is een landelijke trend. Denk maar 
aan de verhalen in de media. Dat leidde 
tot meer regels, meer medicatie en 
het beperken van de vrijheid. Er werd 
alleen gekeken naar het probleemge-
drag. Daar werden acties op uitgezet. 
Symptoombestrijding in de hoop dat 
zo het probleem zou worden opgelost”, 
legt Liesbeth Kievit uit. “Maar: dat gedrag 
is het topje van de ijsberg. Nu kijken we 
onder de ijsberg om te kijken wat er echt 
aan de hand is. Zorgvragers vertonen dat 
gedrag niet omdat ze het leuk vinden, 
maar omdat ze zich niet prettig voelen.”

Oorzaak achterhalen
Jannet Herweijer, die een cursus ASBM 
heeft afgerond, en Marita Vernooij, die 
sinds kort op Zuiderheim werkt, geven 
voorbeelden uit de praktijk. “Soms wil 
een bewoner niet douchen. Dan kan 
het bijvoorbeeld voorkomen dat hij op 

de grond gaat liggen. Vroeger zouden 
we meer gericht zijn op het niet willen 
douchen. Nu kijken we naar de reden en 
bewegen we met de bewoner mee. Vaak 
steekt er iets achter; wil de bewoner net 
op dat moment iets anders doen. Een 
half uurtje later gaat het zonder proble-
men. Onlangs bleek een bewoner liever 
’s avonds in plaats van ’s morgens te 

willen douchen. Zo wordt het ‘probleem’ 
simpel opgelost.” 
Ook benaderen we bewoners die boos 
zijn anders dan vroeger. “Als iemand 
gespannen of boos is, stimuleren we 
hem om rustig te worden. En als er een 
deur dichtknalt, wordt de bewoner niet 
ter verantwoording geroepen. We praten 
erover, maar vooral om de oorzaak te 

achterhalen. Hoe kwam dat nu? Was je 
boos? Het opgeheven vingertje blijft 
achterwege.” Liesbeth Kievit stelt vast dat 
de ASBM ‘werkt’. Bewoners met moeilijk 
verstaanbaar gedrag die eerst een eigen 
hoekje hadden, doen nu gewoon mee 
in het dagprogramma. Door een andere 
benadering kunnen vrijheidsbeperkin-
gen en medicatie worden afgebouwd. 

Tekst: A.IJ. Bijl      Foto’s: J.W.M. Franken

“Er wordt niet meer na ar het probleem, 
                maar naar de  zorgvrager gekeken”

In een driedelige serie nemen we u mee bij de invoering van ASBM. In de 
eerste aflevering heeft u alles kunnen lezen over het proces en de inhoud van 
ASBM. In de tweede aflevering informeerden we u over dit onderwerp vanuit 
de tweejaarlijkse studiedag voor onze medewerkers. In deze laatste aflevering 
nemen we u mee naar instelling Zuiderheim, waar inmiddels ervaringen zijn 
opgedaan met dit model.

Drieluik over ASBM 1 2 3

• Marita Vernooij

• Jannet Herweijer

“Het opgeheven 

vingertje blijft 

achterwege”
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Ouders bewegen mee
Wim en Ria Schumacher zijn het eens 
met deze aanpak. Sterker nog: de 
ouders van Andrea (36), die sinds 2010 
op Zuiderheim woont, hebben intuïtief 
geleerd hun dochter op deze manier 
te benaderen. “Maar als ze echt iets 
verkeerds doet, treden we op. Andrea 
mag niet zomaar alles zeggen. Er zijn 
grenzen.” Voor de rest heeft het echtpaar 
veel begrip voor de ASBM. “Ik zou het 
ook niet leuk vinden als anderen alles 
voor me regelden”, zegt moeder Ria. Zij 
en haar man ‘bewegen mee’ met Andrea. 
“Als ze iets niet wil, wachten we even. Als 
we het op de spits drijven, heb je zo een 
huis vol herrie. Tien minuten later valt het 
kwartje en gaat het vanzelf. Soms vergist 
ze zich en klopt het niet wat ze zegt. Dan 
kun je daar tegenin gaan óf meepraten. 
Wij hebben geleerd het laatste te doen. 

Inderdaad: meebewegen. Er zijn ook 
dingen die ze niet leuk vindt, maar die 

wél moeten gebeuren. Vaak helpt het om 
iets leuks in het vooruitzicht te stellen: 

• Wim en Ria Schumacher: “Wij hebben geleerd om mee te bewegen.”

Adullam Schutse Begeleiding Model 1 2 3
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winkelen, koffie drinken bij de Hema of 
een uurtje zwemmen.” Een ander voor-
beeld: Andrea heeft de gewoonte op 
zondag van alles en nog wat klaar te leg-
gen om maandag mee naar Zuiderheim 

te nemen. “Als we zeggen dat dat niet 
kan, komt ze in opstand. Daarom laten 
we het liggen en halen later dingen weg. 
Dan taalt ze er niet meer naar. We wor-
den slim, maar daar hebben we wel 36 
jaar over gedaan”, lacht Wim Schumacher. 
Hoewel het voor de bewoners zelf lastig 
is de nieuwe aanpak onder woorden te 
brengen, zijn de gevolgen merkbaar. 
In ieder geval bij Andrea, benadrukken 
vader en moeder. Vroeger was het elke 
maandag een probleem als hun dochter 
weer naar Zuiderheim moest. “Ze ging 
huilend het busje in. Soms wilde ze na de 
tweede kerkdienst niet naar huis, omdat 
ze wist dat het weekeinde bijna voorbij 
was. Nu gaat het, na een andere aanpak, 
veel beter. Ze heeft zelfs haar verjaardag 
op Zuiderheim gevierd. Erg gezellig. 
Toen we weggingen, stond ze ons na te 
zwaaien.”

Luisteren naar bewoners
Ook de bewoners Ellie Snoei en Lydia 
Floor hebben het prima naar hun zin 
op Zuiderheim. Lydia vertelt: “Ik doe 
zoveel mogelijk zelf. Ik ruim mijn eigen 
kamer op en help met het afdrogen en 
brood smeren. Als ik dingen moeilijk 
vind, helpen begeleiders mij of nemen 
de begeleiders dingen van me over. Ze 
schrijven ook op wat er gaat gebeuren. 

Dat helpt. Hierdoor zit ik beter in mijn 
vel.” Ellie Snoei is heel actief. Ze houdt 
haar kamer schoon en kookt en bakt 
regelmatig voor de hele groep. Eerder 
zat ik vaak alleen en kon alleen met Lydia 
praten of een spelletje Rummikub of 
Monopoly doen. Ik vind het belangrijk 
om met iemand te praten. Ik heb dat 
aangegeven en toen is dat veranderd.”

Herstel van het gewone leven
Hanne Snoep is als orthopedagoog nauw 
betrokken bij de pilot op Zuiderheim. “Het 
is een mooi model”, zegt ze. “Het gedrag 
van de bewoners staat centraal; niet 
langer het ‘bestrijden’ van problemen. De 
vraag is nu: Wie is de bewoner? Wat wil 
hij laten zien met zijn gedrag? Wat is de 
onderliggende behoefte? Deze methode 
houdt ons scherp om niet te focussen 
op het probleemgedrag. Het gaat om de 
behoefte van de bewoners en de onvoor-
waardelijke ondersteuningsrelatie die 
we aan willen gaan. Wat er ook gebeurt: 
we zijn er voor de zorgvragers. We geven 
de bewoners de nabijheid die ze nodig 
hebben, juist als ze het moeilijk hebben 
of spanningen ervaren. Dat betekent niet 
altijd dat het probleemgedrag verdwijnt, 
wél dat we proberen het gewone leven 
te herstellen.”

Hanne en haar collega’s op Zuiderheim 
benadrukken dat het een voordeel is dat 
de begeleiders door het model dezelfde 
taal spreken en een basis hebben om op 
terug te vallen. Nadelen van de ASBM 
- die over heel Adullam wordt uitgerold - 
zijn ze niet tegengekomen. “Wel merk je 
dat je eerder ‘gefocust’ was op probleem-
gedrag. Je doet dingen voordat je erbij 
nadenkt. Maar: daar spreken we onszelf 
en elkaar op aan. Voortaan kijken we 
naar de hele zorgvrager. Dat is de winst 
van deze aanpak.”

• Ellie Snoei

Hanne Snoep: 

“De behoefte 

van de bewoners 

staat centraal; 

niet langer het 

‘bestrijden’ van 

problemen”

• Lydia Floor

“Na een andere 

aanpak gaat het 

veel beter”
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Modern en klassiek ontmoeten 

elkaar bij Diepeveen. Twee 

stijlen samengevoegd tot een fraai 

geheel. Uiteraard voorzien van alle 

gemakken, klaar om in te léven.

De keuken is warmte, de keuken is 

gezelligheid en van alle tijden…
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Als je Mathijs Nieuwkoop (62 jaar) 
vraagt naar zijn hobby’s, dan zegt hij die 
niet te hebben. Maar als er iets is wat hij 
graag doet, is dat wel orgelspelen; het 
liefst de hele dag! En dat vinden de mede-
werkers van Polderheim helemaal niet 
erg! Mathijs speelt het liefst op kerkorgels, 
maar binnen ons bescheiden Polderheim-
huis hebben we natuurlijk geen plaats 
voor een kerkorgel. Een prachtig eigen 
orgel (zelf betaald) heeft hij wel, dat een 
prominente plaats inneemt in de huiska-
mer. Het is een echte Johannus Sweelinck 
en dit orgel heeft hij al acht jaar. Daarvóór 
heeft hij verschillende andere orgels gehad: een Eminent 
72, een Isac Classic met uittrekregister en daarvoor ook een 
Johannus. Een Johannus-orgel is de beste, aldus Mathijs…
Mathijs speelt van jongs af aan. Vanaf zijn achtste levensjaar 

heeft hij zichzelf orgelspelen aangeleerd en 
vanaf zijn negentiende jaar kreeg hij orgelles 
van een zwager. Mathijs heeft daarbij ook 
een beetje afgekeken van een oom die goed 
kan spelen. En daarmee begeleidt hij nu 
dagelijks op Polderheim en Wilgenheim de 
psalmen die we met elkaar zingen. Dat doet 
hij vaak uit zijn hoofd. En verder hoef je niet 
bang te zijn dat Mathijs nee zegt, als je hem 
vraagt om bijvoorbeeld bij een kerstviering 
of een familiedag te spelen. Zo gaat hij ook 
weleens met een vrijwilliger of een collega 
mee om op een kerkorgel te spelen, of bij 
iemand thuis. Steevast de eerste vraag die 

hij heeft, is wat voor type orgel het is. Dus als u een 
orgel heeft: Mathijs komt er 
graag op 
spelen…

Dat Theo van de Dool (Wilgenheim) veel waarde hecht 
aan zijn verzameling orgelplaatjes, wordt al snel duidelijk. 
Hij is tijdens het werken een plaatje kwijtgeraakt. “Het 
orgel van Oenen”, zegt Theo teleurgesteld. Hij vertelt 
verder over zijn verzameling orgelplaatjes. “Ooit stonden er 
foto’s van de kerk van Amersfoort in de krant; daar werden 
onbekende psalmen gezongen. Erg 
goed dat ze dat doen,” vindt Theo, “de 
bekende psalmen kennen we toch al.” 
Theo vertelt dat hij kalenders spaart 
waar orgels op staan. Hij is nu bezig met 
het jaar 2015. “Kalenders uit 2014 heb 
ik nog genoeg liggen”, zegt hij. Ook is 
Theo liefhebber van het blad ‘De orgel-
vriend’. “Die krijg ik weer via een bege-
leidster van De Mantelienge”, zegt Theo. 
“Ik knip dan de plaatjes uit en bewaar 
ze in een map of doosje.” De mooiste 
orgelplaatjes lamineert hij zodat hij ze, 
in zijn tas of in het borstzakje van zijn 

overhemd, overal 
mee naartoe 
kan nemen. Theo 
hoeft niet lang 
na te denken over 
de vraag welke 

orgels hij het mooist vindt: “Zaltbommel, 
Dordrecht en Rotterdam natuurlijk”, zegt 
hij enthousiast. “Rotterdam heeft zelfs 
trompetten die dwars zitten; daar zit een 
geluid in, jonge!”
Van katholieke orgels houdt Theo niet zo. 
“Die orgels zijn vaak in de muur gebouwd 
of er zit geen kast omheen.” Op de vraag 
waarom hij naar psalmen of liederen 
luistert, geeft Theo - na even nagedacht te 
hebben - antwoord: “Psalmen en liederen 
zijn tot eer van God, naar gekke muziek 
luister ik niet.”

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

Een Johannus-orgel is de beste

Hobby’s

Verzameling orgelplaatjes

Bedankt
Graag wil ik eenieder hartelijk bedanken 

voor de vele kaarten die ik heb mogen 

ontvangen voor mijn hobby en de lieve 

briefjes die erbij zaten. Mocht u uw kaar-

ten kwijt willen, dan zijn deze nog steeds 

van harte welkom!

 
Johanna Wesselink 

Ds. E. Fransenlaan 9-041

3772 TX  Barneveld
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Liedje Kleuren Puzzelen

Hallo jongens en meisjes, 
Kun je dit liedje meezingen?

Je bent nu al 
een beetje in 
lentestemming 
gekomen door 
het zingen en 
lezen van het 
liedje. Kleur 
nu de plaatjes 
netjes in en plak 
ze daarna in de 
goede volgorde 
op een papier. 
Wat doe je eerst 
en wat gebeurt er 
daarna?
Stuur je groeiende 
bloemetjes vóór 
D.V. 25 april a.s. 
naar onderstaand 
adres.

Puzzelpost Adullam: 
Spoekeboompje 28, 
8075 DK Elspeet

Er liggen bolletjes in de grond te slapen, te slapen. 
Er liggen bolletjes in de grond, overal in ’t rond. 
Wakker worden, wakker worden, 
Alle vogeltjes zingen, alle vogeltjes fluiten. 
Zet de bloemetjes buiten.

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        

van de vorige keer zijn:

Annelise Coster 

uit Staphorst (8 jaar)

Steven Hazeleger 

uit Woudenberg (7 jaar)

Geke Ruitenberg 

uit Zalk (12 jaar)
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Al het personeel werd bij elkaar 
geroepen. Als eerste mocht de 
tuinman kiezen. Die zei: “Ik geloof 
niet in de Bijbel; wat moet ik 
er dan mee? Geef mij het geld 
maar, daar weet ik wel raad mee!” 
Vervolgens was het dienstmeisje 
aan de beurt. “Oh,” zei ze, “ik 
zag zo’n leuke jurk in de winkel 
hangen, die zou ik graag willen 
kopen!” De kokkin had haar keuze 
ook al gemaakt. Zij had niet 
veel geld en moest haar gezin 
onderhouden. Daarna koos de 
koetsier, met de woorden: “Ik heb 
vroeger ooit een Bijbel gekregen, 
maar hij moet ergens in de kast 
liggen. Ik ben ook niet van plan 
hem weer tevoorschijn te halen, 
geef mij dat geld maar!” Een 
briefje van vijf pond was meer 
welkom dan de Bijbel.

Lord Winston ging steeds 
verdrietiger kijken. Iedereen 
koos voor het geld en niemand 
voor de Bijbel! De stalknecht kon 
niet lezen en hoewel Winston 
hem aanbood om de Bijbel 

voor te lezen, koos hij toch voor 
het geld. Als laatste kwam de 
boodschappenjongen. Hij en zijn 
moeder hadden het erg arm. Zij 
konden best wat geld gebruiken, 
maar juist hij koos de Bijbel. “Mijn 
jongen,” zei Lord Winston, “je hebt 
een verstandige keus gedaan. 
Een koning heeft eens gezegd: 
Gods Woord is mij beter dan 
duizenden van goud of zilver. 
Dat mag je zelf meemaken als 
je deze Bijbel leest!” Hij gaf de 

jongen met blijdschap de Bijbel. 
Het overige personeel dat al 
gekozen had, keek spottend naar 
de jongen: wie kiest er nu een 
Bijbel boven die vijf pond? Maar 
toen sloeg de jongen de Bijbel 
open en… tot zijn verbazing zag 
hij voor zich een briefje met de 
waarde van vijftig pond! Dit had 
Lord Winston erin gelegd voor 
degenen die een goede keus 
zouden maken.

Nu hielden de anderen wel 
op met lachen, want nu had 
de boodschappenjongen wel 
tien keer zoveel als zij en nog 
een Bijbel erbij! Zo zie je maar: 
de Heere zorgt voor degenen 
die op Hem betrouwen! De 
boodschappenjongen dacht 
alleen de Bijbel te krijgen en 
kreeg nog zoveel extra geld voor 
hem en zijn arme moeder!

In het begin van de vorige eeuw woonde er in Engeland 
een rijke man die veel personeel had. Hij heette Lord 
Winston. Het was bekend dat de Bijbel voor hem van 
onschatbare waarde was. Als hij jarig was, kreeg al het 
personeel van hem een cadeau. Dit keer liet Lord Winston 
zijn personeel kiezen: een Bijbel of een briefje ter waarde 
van vijf pond, wat in die tijd een heel bedrag was! 

VerhaalTekst: Jenneke van den Heuvel, vrij verteld naar een verhaal uit De Banier Kalender 1955

De goede keus…
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Muiderheim
1 Marjet van Wendel uit Grafhorst 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

2 Rijnet Bruintjes uit Genemuiden als 
zorgassistent 

3 Marjanne Strijkert uit Elburg als 
huishoudelijk medewerker/kok 

4 Anne-Wil van Ark uit Elspeet als 
woonbegeleider 

5 Gerrie Westerink-Franken uit 
Doornspijk als woonbegeleider 

6 Gerjanne Aarnoudse uit IJsselmuiden 
als woonbegeleider 

7 Connie Bakker-Rietman uit Genemuiden 
als huishoudelijk medewerker 

8 Alyanne Troost uit Staphorst als 
woonbegeleider 

9 Alet Kooiker uit Staphorst als 
medewerker activiteitenbegeleiding 

10 Niesanne Schilder uit IJsselmuiden als 
medewerker woonbegeleiding 

11 Andrea Wagterveld-Seppenwolde 
uit Oldebroek als medewerker 
woonbegeleiding 

12 Hendrikje van Veen uit IJhorst als 
medewerker woonbegeleiding 

13 Henriët Jansen uit Genemuiden als 
medewerker woonbegeleiding 

14 Bart Koers uit IJsselmuiden als 
medewerker woonbegeleiding

15 Gerrit Kampjes uit Grafhorst als 
medewerker techniek en onderhoud/
huishoudelijk medewerker

Schoonsterheim/
Lindenheim/De Lindenhof
16 Mariëtte van de Broek uit 

Genemuiden als medewerker 
woonbegeleiding

Kroonheim
Nachtegaal
17 Carolien Bal uit Rijssen als 

oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

De 10 Domeinen
18 Eline Versteeg uit Uddel als 

medewerker woonbegeleiding

Beekheim
19 Marieke Bank uit Barneveld 

als oproepkracht medewerker 
woonbegeleiding

20 Joke Bons uit Nieuw-Beijerland als 
medewerker woonbegeleiding

Veldheim
21 Ineke Brinks als oproepkracht 

medewerker activiteitenbegeleiding
22 Marleen Landwaart uit Maartensdijk 

als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

De Mantelienge
23 Jacorien Veld-van Gorsel uit 

Oud-Vossemeer als medewerker 
woonbegeleiding

Wilgenheim
24 De heer C.J. Molenaar uit Nunspeet als 

interim locatiecoördinator
25 Ellen Mudde uit Capelle aan den IJssel 

als activiteitenbegeleider

Dit kwartaal mochten we weer nieuwe collega’s welkom 
heten. Naast de verhuizing van Muiderheim naar de nieuwe 
locatie, zijn daar ook veel nieuwe gezichten te zien. In de 
loop van het jaar zult u meer kunnen lezen over het nieuwe 

Muiderheim. We hopen dat alle nieuwe medewerkers veel 
plezier mogen hebben bij het uitvoeren van het werk en 
we wensen hen veel succes!

1

9

2

108

43 5

6 7

Personeelsregister Tekst: Maaike Visser
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Even wat vrije tijd? Wil jij je handen uit de mouwen 
steken voor anderen? Dan kunnen wij jou misschien wel 
enthousiast maken om een weekje mee te draaien in 
logeerhuis De Mantelienge in Ouddorp!

Lijkt het jou ook wel wat om 
je werk of studie af te wisselen 
met een week assistentie in het 
logeerhuis? Wil je helpen om 
logés - die regelmatig komen 
logeren - samen met vaste bege-
leiders een waardevolle week 
te bieden? Ben je ouder dan 17 
jaar en bereid om de handen uit 
de mouwen te steken? Dan ben 
je hartelijk welkom om ons te 
komen helpen in het logeerhuis 
te Ouddorp (voor een slaapplaats 
kan zo nodig gezorgd worden)!

Je vrijwilligershulp bestaat uit 
assistentie bij ontspannende 
activiteiten, bij het helpen met 
eten en aankleden en andere 
eenvoudige verzorging en 
huishoudelijke bezigheden.

Zowel in de zomerperiode als 
in een andere periode in het 
jaar kunnen wij vrijwilligers 
gebruiken, dus van harte 
welkom! Meld je aan via 
lheijboer@adullamzorg.nl 
of bel naar 0187 68 37 03.

Vrijwilligerswerk 
dichtbij 

de zee!
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Even buurten

Jubilarissen bij Veldheim

12,5 jaar 
werkzaam bij 
Adullam

Even oefenen

Zelf verdiend

Op 12 december jl. was het genieten op Veldheim; vooral voor 
Wim van de Peut (r.), Geertje Wiggemansen en Marinus Berkhof! 
Wim werkt alweer 25 jaar op Veldheim, Geertje en Marinus 
beide 12,5 jaar. Daar hoorden natuurlijk gebak, lekkere hapjes 
en prachtige cadeaus bij! Voor Wim was er zelfs een zilveren 
Adullam-speld. Het was écht een feestdag, waarop ze niet 
hoefden te werken, maar konden genieten van alle aandacht 
en van een leuk herinneringsspel!

Wat glundert deze 
jongen, hè? Hij heeft er 
alle reden toe! Zojuist 
werden twee (!) fraaie 
plantenbakken afge-
leverd bij het nieuwe 
Muiderheim en wie had 
die betaald? Aart-Jan 
de Jong, bewoner 
van Muiderheim! Zelf 
verdiend met het maken 
én verkopen van kaarten. 
Hij was er erg druk mee 
geweest, dus bij zo’n 
resultaat mag je best 
glunderen, toch? Dank je 
wel, Aart-Jan!

Jannie de Graaf, 
zorgconsulent

Buschauffeur ‘ome Rinus’ 
is zeer bedreven achter 
het stuur en oefende 
nu op Waardheim of hij 
ook kon rijden in zo’n 
elektrische rolstoel!

7 november jl.: 
Carlinde Kleppe 
(DAC Waardheim) 
en Maarten van 
Dijke

15 januari jl.: Ellie Veenvliet 
(Servicecentrum) en Kees de Bruin

We zijn getrouwd!
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Tekst: Mien van Ginkel

Pannenkoeken Verhuizen

Een kijkje bij...

Verhuizen betekent ook afscheid nemen. Ook voor 
Martruida de Boer, die in januari jl. afscheid nam van 
Kroonheim, omdat ze op Muiderheim zou gaan wonen 
en werken. Als afsluiting  werd er gezellig met haar familie 
gebak gegeten, kreeg Martruida een grote klok voor haar 
nieuwe kamer en gingen de herinneringen 
mee in de 
vorm van 
een prachtig 
fotoboek 
over haar 
leven op 
Kroonheim. 
Martruida, een 
fijne tijd op 
Muiderheim!

… de Nachtegaal 
(Kroonheim), 
waar Teunianne, 
Martine, Gert  en 
Tineke (v.l.n.r.) 
genieten van 
het spelen met 
scheerschuim!

… Waardheim, 
waar Evert-Jan 
van der Scheur 
zag hoe de 
begeleiding het 
rapport typte 
op de computer 
en “ook wel 
eens zo’n dagje 
aan het bureau 
wilde!”

… Willie Opschoor, poserend bij haar eigen 
tafel met haar favoriete werk op Waardheim: 
“Kleren vouwen!”

… de 
Wielewaal 
(Kroonheim), 
waar Marjan 
Haase enthou-
siast een groot 
stuk behang 
gaat verven!

Pannenkoeken eten, dat past overal bij; ook 
op Polderheim. Leest u maar:
Al vijf jaar staan Marja, Diny, Bernard en 
Erika voor ons klaar.
Zij kregen daarvoor een gebaar!
Van de pannenkoeken werd gesmuld,
zo werd ieders buikje goed gevuld!
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D.V. ZATERDAG 28 MAART

Comité Geldermalsen; voorjaarsverko-
ping; van 10.00 tot 15.00 uur; bedrijfs-
hal Gebr. Van Doorn, Laageinde 15a, 
Geldermalsen.

D.V. ZATERDAG 28 MAART

Comité Tholen; voorjaarsverkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; Kerkweg 3, 
Stavenisse.

D.V. WOENSDAG 8 APRIL

Comité Tholen; kledingverkoop 
met medewerking van D&M 
Fashion en Kleding voor Kinderen; 
van 10.00 tot 14.00 uur in de zaal 
van de Gereformeerde Gemeente, 
Schoolstraat, Scherpenisse; en van 
16.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis “De 
Stove”, Voorstraat, Stavenisse.

D.V. ZATERDAG 11 APRIL

Comité Ouddorp; voorjaarsverkoping; 
van 9.30 tot 15.30 uur; in Eben-Haëzer, 
Preekhillaan 3, Ouddorp.

D.V. ZATERDAG 11 APRIL 

Comité Hendrik-Ido-Ambacht; jaar-
lijkse verkoopdag; van 10.00 tot 14.30 
uur; Willem de Zwijgerschool, Graaf 
Willemlaan 20, Hendrik-Ido-Ambacht.

Met de giftenverantwoor-
ding over het vierde 
kwartaal is het totaal 

bekend van het jaar 2014. Dit 
totaal nam met bijna € 99.000 
toe tot € 1.250.282! Deze forse 
stijging maakt ons stil en verwon-
dert ons. Het is een teken van de 
verbondenheid die iedere keer 
weer gevoeld mag worden; het 
is een teken van een gigantische 
inzet van de vele, vele vrijwilligers; 
het is een teken dat de Heere nog 
harten wil neigen. Voor iedere 
bijdrage, van klein tot groot, 
hartelijk dank!
Ik vraag regelmatig aan mensen: 
‘Waarom zet u zich zo in voor 
Adullam?’ Vaak krijg ik als ant-
woord: ‘Die mensen hebben het 
zo nodig’, of ook wel: ‘Waarom 
niet?’ of, meer nadenkend: ‘Er 
wordt steeds meer bezuinigd in 
de zorg en we willen deze men-
sen niet vergeten.’ Steeds weer 

maken deze reacties duidelijk dat 
Adullam breed gedragen wordt.
Om u nog beter te informeren 
over de besteding van de giften, 
vindt u op een volgende pagina 
het projectenoverzicht voor 2015. 
U kunt hiermee vooraf zien waar-
aan Adullam uw gift besteedt. 
Wilt u hierover meer weten, neem 
dan gerust contact met mij op.
Ook in 2015 gaan de comités en 
andere vrijwilligers door met hun 
mooie werk: op deze pagina’s 
vindt u wederom een groot aan-
tal aankondigingen van diverse 
activiteiten. Van harte aanbevolen 
om deze te bezoeken! 

Jan van Velthuizen, 
communicatie en 
fondsenwerving

Bedankt voor 
uw steun

Kroonheim-dag

Het is een vaste traditie van veel 
mensen: op de donderdag in de 
herfstvakantie gaan we naar de 
Kroonheim-dag. Zo ook op jl. donder-
dag 23 oktober: het was weer gezellig 
druk en het weer mocht goed zijn. 
Ook de bewoners en deelnemers van 
Kroonheim hebben zich goed vermaakt 
met o.a. verkopen en onderlinge 
contacten. We hopen D.V. dit jaar weer 
in de herfstvakantie deze dag te mogen 
houden.

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

Steun
   Adullam
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D.V. ZATERDAG 18 APRIL

Comité Doornspijk; voorjaars-
verkoping; vanaf 10.00 uur; Oude 
Harderwijkerweg 35, Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 25 APRIL 

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

D.V. ZATERDAG 25 APRIL 

Comité Kampen-IJsselmuiden-
Grafhorst; jaarlijkse verkoop-
dag; van 9.30 tot 13.00 uur; Pieter 
Zandt Scholengemeenschap, 
Kamperstraatweg 1a, Kampen. 

D.V. ZATERDAG 2 MEI 

Vrouwenvereniging ‘Ruth’; ver-
koopdag; van 9.30 tot 13.00 uur; 
Hersteld Hervormde Kerk ‘Rehoboth’, 
Jagtlusterallee 9, Nieuwleusen.

D.V. VRIJDAG 8 MEI 

Activiteitenboerderij Kroonhoeve; 
geraniummarkt; van 13.00 tot 17.00 
uur; Garderenseweg 59, Uddel.

D.V. ZATERDAG 9 MEI

Comité Nederhemert; jaarlijkse ver-
koping; van 9.30 tot 13.00 uur; Hersteld 
Hervormde Kerk, ingang Kapelstraat, 
Nederhemert. 

Oliebollenactie 
Garderen en omstreken

Scholieren verkopen kaarten

Dankbaar mogen we vermelden dat de 
oliebollenactie op 31 december jl. goed 
verlopen is en € 1.440 opgebracht heeft. We 
willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken 
voor hun inzet. In het bijzonder de kinderen 
van de scholen in Kootwijkerbroek en Uddel. 
Zij hebben met elkaar heel veel oliebollen 
en appelbeignets verkocht. Bedankt!
Samen met zijn broers Erik en Marthijn heeft 
Bart van Harten (foto) uit groep 3a van 
de Rehobothschool te Kootwijkerbroek de 
meeste oliebollen verkocht. 
Van de Rehobothschool te Uddel heeft 
Nathan v/d Laan uit groep 6a het meeste 
verkocht.

Comité Garderen
De kinderen van 
groep 7 en 8 van de 
Eben-Haëzerschool 

te Oldebroek hebben 
kerstkaarten verkocht. Ze 
waren heel enthousiast en 

ze hebben enorm hun best 
gedaan om veel kaarten te 
verkopen. Met elkaar heb-
ben ze voor wel € 2205,75 
aan kerstkaarten verkocht. 
Hartelijk dank!

…voor al de mensen die meegewerkt hebben aan 
onze eindejaarskaartenactie van 2014! Er zijn namelijk 
ongeveer 26.500 pakjes eindejaars-/nieuwjaarskaar-
ten verkocht. Dit is ruim 6.000 pakjes meer dan vorig jaar! De deelnemers 
van Veldheim hebben al deze pakjes kaarten ingepakt. Dat doen ze 
graag: ze vinden dit heel leuk werk. Doordat er nu veel verkocht zijn, 
is dat een mooie waardering voor hun werkzaamheden. Dat stemt tot 
blijdschap en het stimuleert ons om ermee verder te gaan. We hopen 
dat u ons blijft steunen, want in deze tijd hebben we elkaar hard nodig. 
Samen staan we sterk. 

Hartelijke groeten van de inpakgroepen van Veldheim

Een dikke duim

Bart van Harten Nathan v/d Laan
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B-VCA
al vanaf

€155,00 
p.p.

VOL-VCA
al vanaf

€165,00 
p.p.

 Niet geslaagd, gratis 1 herkansing!

www.bhv-vca-ehbo.nl

BHV HERHALING
€ 130,00 p.p.

Voor maatwerk in mengwerk!

Ribesstraat 5
6744 XA Ederveen
 0318 57 11 55 
 www.ejbos.nlVoor informatie of een vrijblijvend advies:

Melkrundvee
Vleeskalveren
Varkens
Pluimvee

Paarden
Konijnen
Schapen



D.V. ZATERDAG 9 MEI

Comité Gouda e.o.; bloemen- en 
plantenmarkt; van 8.30 tot 11.00 uur; 
schoolplein Graaf Jan van Nassauschool, 
Steynpad 1, Gouda.

D.V. DONDERDAG 14 MEI

Comité Doornspijk; autopuzzelrit; 
ongeveer 80 km; starten van 13.30 tot 
14.30 uur; startpunt: Adullam-winkeltje, 
Oude Harderwijkerweg 35, Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 16 MEI

Comité Gouda e.o.; jaarlijkse verko-
ping; van 10.00 tot 14.00 uur; school-
plein Graaf Jan van Nassauschool, 
Steynpad 1, Gouda.

D.V. ZATERDAG 23 MEI 

Comité Alblasserdam; grote verkoping; 
van 9.30 tot 15.00 uur; ds. B. Toesplein, 
Alblasserdam.

D.V. ZATERDAG 23 MEI

Comité ‘s-Gravenpolder; verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; bij fam. Boone, 
Vrouwenweg 5, Hoedekenskerke.

D.V. MAANDAG 25 MEI 
Comité Gouda e.o.; fietstocht; vanaf 
14.00 uur; schoolplein Graaf Jan van 
Nassauschool, Steynpad 1, Gouda.

D.V. ZATERDAG 30 MEI 

Comité Leerbroek; jaarlijkse verkoop-
dag; van 10.00 tot 15.00 uur; parkeer-
terrein achter dorpshuis De Schakel, 
Leerbroek. 

D.V. ZATERDAG 30 MEI 

Comité Ermelo; jaarlijkse verkoping; 
van 10.00 tot 15.00 uur; parkeerter-
rein Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 
Ermelo.

D.V. ZATERDAG 6 JUNI 

Comité Ede; Open Dag Veldheim met 
verkoping; van 10.00 tot 15.30 uur; op 
DAC Veldheim, Bovenbuurtweg 33, 
Ede.

D.V. ZATERDAG 13 JUNI 

Comité Kampen-IJsselmuiden-
Grafhorst; fietstocht; starttijd vanaf 
10.00 uur; startlocatie: fam. W.J. Schilder, 
Bisschopswetering 65, Zwolle. Voor 
verdere informatie of aanmelden: jeikel-
boom@live.com.

D.V ZATERDAG 20 JUNI

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

D.V. ZATERDAG 4 JULI

JAM-fietstochtcomité; jaarlijkse 
sponsorfietstocht; start tussen 8.30 en 
9.00 uur; bij kerkgebouw Oud Ger. Gem. 
Hendrik-Ido-Ambacht, Onderdijkse 
Rijweg 214. Opgeven voor de JAM-
fietstocht kan via de website www.
jamfietstocht.nl of via tel. 078 750 16 77. 
De dag wordt gezamenlijk geopend en 
afgesloten.

D.V. DINSDAG 4 AUGUSTUS 

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

D.V. VRIJDAG 18 SEPTEMBER

Comité Gouda e.o.; psalmzangavond; 
aanvang 19.30 uur; Stationskerk, Gouda.

D.V. ZATERDAG 19 SEPTEMBER

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

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 
Gereformeerde Gemeente in Nederland 
te Ermelo, Ds. Witteveenlaan 4.

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

Opgave voor de pagina’s ‘Steun Adullam’

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

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

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

Steun
   Adullam
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Exceptioneel Transportspecialist

G. Vlastuin - Transport

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

G. Vlastuin Transport
Barneveldsestraat 11, 3927 CA  Renswoude

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

www.vlastuin.eu

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



Steun
   AdullamGiftenverantwoording 4e kwartaal 2014

Kerkelijke gemeenten
Achterberg (HHG) €293,07; Achterberg (OGGiN) 
€523,93; Alblasserdam (HHG) €750; Alphen a/d 
Rijn (OGGiN) €150,26; Alphen a/d Rijn (OGGiN) 
€182,40; Amersfoort (OGGiN) €129; Barendrecht 
(CGK) €100; Barneveld (GGiN) €250; Benthuizen 
(OGGiN) €286,20; Breukelen (HHG) €300; Bunschoten 
(OGGiN) €430; Doornspijk-Nunspeet (HHG) €2.027,13; 
Drievliet-Oostendam (Herv.) €200; Ede-Wekerom 
(OGGiN) €500; Elburg (CGK) €100; Elspeet (GG) €100; 
Elspeet-Vierhouten-Hulshorst-Uddel (HHG) €100; 
Elst (OGGiN) €398,55; Ermelo (OGGiN) €1.135,65; 
Geldermalsen (OGGiN) €1.349,19; Genemuiden (GG) 
€250; Genemuiden (HHG) €1.000; Genemuiden 
(HHG) tbv tuin nieuwbouw Muiderheim €10.000; 
Genemuiden (HHG) tbv tuin nieuwbouw Muiderheim 
€238,60; Genemuiden (HHG) tbv tuin nieuwbouw 
Muiderheim €204,70; Groenekan (HHG) €112,75; 
Hardegarijp (HHG) €25; Hardinxveld-Giessendam (GG) 
€500; Harskamp (HHG) €800,10; Hasselt-Rouveen-
Zwolle (HHG) €210; H-I-Ambacht (OGG) €10.000; 
IJsselmuiden-Grafhorst (HHG) €400; Kinderdijk (OGGiN) 
€1.838; Leerbroek (HHG) €1.800; Leerdam-Oosterwijk 
(HHG) €150; Lekkerkerk (NH Ger. Evang.) €100; Lienden 
(OGGiN) €173,35; Loenen a/d Vecht (OGGiN) €400; 
Loosduinen (NH Evang.) €500; Maartensdijk (HHG) 
€600; Middelburg (GG) €250; Montfoort (HHG) €400; 
Nieuw-Beijerland (OGGiN) €731,92; Nieuw-Beijerland 
(GG) €1.500; Nieuwaal (HHG) €25; Oosterwolde (HHG) 
€100; Oud-Beijerland (OGGiN) €244,77; Poederoijen-
Loevestein (HHG) €301,20; Poortvliet (HHG) €50; 
Puttershoek (OGGiN) €925; Renswoude (CGK) €75; 
Rhenen (OGGiN) €427,25; Ridderkerk (HHG) €500; 
Rijssen (GGiNbv) €250; Rijssen (HHG) €599,85; Rijssen 
(OGGiN) €425,57; Rijssen (OGGiN) €50; Rotterdam-
IJsselmonde (GG) €200; Rotterdam-Zuidwijk (GG) 
tbv Zuiderheim €1.500; Scherpenisse (VHG) €250,80; 
Scherpenzeel (GGiN) €125; Scheveningen (OGGiN) 
€132,76; Schoonrewoerd (HHG) €200; Sliedrecht 
(GG) €100; St Philipsland (OGGiN) €40; St Philipsland 
(OGGiN) €1.500; Staphorst (HHG) €40; Terneuzen (OGG) 
€20; Terneuzen (OGG) €450; Terwolde-de Vecht (GG) 
€300; Terwolde-de Vecht (GG) €300; Tholen (Herv. 
Gem.) €70; Urk (GGiN) €500; Urk (OGGiN) €4.203,73; 
Veenendaal (GGiNbv) €50; Veenwouden (OGGiN) 
€149,50; Veenwouden (OGGiN) €191,13; Veenwouden 
(OGGiN) €143,80; Veenwouden (OGGiN) €149,35; Ver. 
Bevord. Herv. Ger. Pred. Vaassen €500; Vuursche (Herv.) 
huw. Bieshaar-Oskam €210; Waarder (Herv. Gem.) €50; 
Waddinxveen (OGGiN) €75,50; Waddinxveen (OGGiN) 
€55,72; Waddinxveen (OGGiN) €64,05; Wouterswoude 
(HHG) €100; Wouterswoude (HHG) €200; Zegveld 
(Herv.) €150; Zeist (GG) €50; Zoetermeer (OGGiN) 
€778,22; Zuilichem-Brakel (HHG) €75.

Particulieren
€7,50 JV; €10 FV; JS; NN; ES; FV; JvO; AB; EH; MP; AR; 
AvR; DF; JdJ; JG; PdK; MS; JdJ; AK; HK; FV; HC; HH; JS; 
HH; PvZ; MvV; AS; SV; KF; GvD; KS; AvdH; GvV; AvdP; 
AdF; MP; GK; EL; €12 MV; €12,50 JM; DP; €15 EvdE; NH; 
JS; GK; WF; GL; TvdW; JA; DvdP; DvdP; €20 CvdW; WvD; 

GvA; JdB; MN; HK; AN; €25 AdLvW; WvO; GvdW; LN; 
HB; PdR; HvD; NM; PdP; MdB; KL; FK; CdR; MV; MdT; €30 
GG; LvdB; €35 AW; AW; FM; CS; €40 JS; PV; JW; AR; HB; 
JL; €45,38 CB; CB; CB; €50 GB; IE; CvdP; AdU; CvdP; BP; 
CvdP; JM; CvV; IE; CS; TvdW; MV; TV; NV; FR; TvE; AvO; 
AO; AvD; CB; AvdH; CM; AH; WvdH; AV; JW; JN; JvH; IE; 
GdJ; AW; RvD; AW; AP; HB, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; HR, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; HB, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; €59 JP; €60 MR; €70 AT; AB; €75 NN; JK; JV; 
€80 GB; AvW, kaartenactie sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; €100 LK; CB; AvS; JvdH; JD; CH; JS; CvdP; 
RK; AF; JO; JS; AM; JvL; MS; GdB; HS; TvR; AM; JT; GvZ; 
AF; HvK; JV; HvD; JV; AV; €115 LL; €125 TvW; TvW; TvW; 
TR; CV; €150 RvD; AvA; JvM; €160 HD; €175 CvZ; HH; 
€200 MdP; DdP; PK; AL; DdJ; HV; NN; CvdW; NN; PvdB; 
€250 NN; CK; CK; AS; JvR; MvG; HV; WvR; AvN; €300 
CdP; SvdK; AK; JV; CV; €400 JS; CB; JV; €402 NN; €450 
MG; €500 CF; HS; JS; JS; RR; JS; MvL; GvL; €510 AvW, 
sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim; €600 HvG; 
€625 GB, sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim; 
JS, ontzorgpakket sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim; €700 HB; €750 KvO, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim; €800 HG; EV; €860 GB; 
€1.000 NN; HG; €1.100 LH, ontzorgpakket sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim; €1.200 MM; €2.500 NN; 
€3.000 JB; €3.252,30 WR, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim.

Legaten en nalatenschappen
JvdB-A te E €40.000.

Lingerie
Den Bommel €1.000; Werkendam €2.500; Wijk en 
Aalburg €1.000. 

Verkopingen comités 
Verkoping Kroonheim 23-10-2014 €20.779,56 
(waaronder opbrengsten winkel en kaarsenmakerij 
€5.015,85); Staphorst €16.352,21; Barneveld €11.500; 
Garderen €7.401,61; Tholen, najaarsverkoping 
Stavenisse €1.167,60; Hardinxveld-Giessendam, 
verkoping Hervormd Centrum €10.000, 
programmaboekje €6.500; Geldermalsen €18.000; 
Betuwe-Kesteren €6.500; Rijssen €4.540; Bergambacht 
€8.500; Krimpen a/d IJssel (voorschot) €50.000; Ermelo 
€2.693,44; Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst €2.510; 
Maartensdijk €10.651,26.

Diversen
A. Bijl, mylèneparty Sjanie Bijl €102; A. Bloed, 
verkoop kaarten €490; ’s-Gravenpolder, kijkdoos 
Marjolein Kesselaar en Marith de Witte €100; 
Rhenen, rommelmarkt oud ijzer €800; Staphorst, 
psalmzangavond €2.517,30; Lienden, winkeltje mw. 
T. Smit €500; Rijssen, reformatorische basisschool 
De Ronde Maat €200; Ermelo, psalmzangavond 
€326,25; Betuwe-Oost, kledingbeurs €1.000; Waarder, 
boekenverkoop €1.000; Ermelo, nagekomen gift 
psalmzangavond €20; Tholen, verkoop zeepkettingen 
€235; Tholen, kledingverkoop Stavenisse/Scherpenisse 

€832; NN €66.667; Groenekan, kaartverkoop mw. 
Van Asselt €45; Maartensdijk, verkoop tweedehands 
boeken €50; Ontmoetingsdag Waarder €30; 
Veenendaal, verkoping Vrouwenvereniging 
Dorkas €5.000; C. van Oort, verkoop zelfgemaakte 
kaarten €100; Hardinxveld-Giessendam, oudpapier 
€3.500; Hardinxveld-Giessendam, kledingbeurs en 
autowasactie €2.000; Hardinxveld-Giessendam, 
snoepactie €3.500; Woudenberg, diverse acties 
€6.500; Open Huizendag, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim €960; fiets-driedaagse 
Doornspijk, sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €540; psalmzangavond Doornspijk, 
sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim €1.330; 
A. Strijkert, psalmzangavond Genemuiden €50; 
J. Strijkert, psalmzangavond Genemuiden €50; 
vleespakkettenactie Biestenmarkt, sponsoring tuin 
nieuwbouw Muiderheim €1.511,22; W. Riezebos, 
korting fotoboeken €490; Maartensdijk, thuisverkoop 
fam. v/d Vlies €1.000; Elspeet, verkochte goederen 
M. van der Zwaan-Teeuw €750; A. Kroneman, 
verkoop zelfgemaakte kaarten €250; Opheusden, 
Christelijk Basisonderwijs pictogrammen Bijbel 
€97; comité Urk €10.000; C. van Oort, zelfgemaakte 
kaarten €100; Gouda, gebruikte cartridges €308; 
Gouda, psalmzangavond Gouda €1.000; Gouda, 
psalmzangavond Waddinxveen €538,03; Gouda, 
oudpapier €555,25; Gouda, dia-avond €700; Rijssen, 
houtproject €2.000; Nieuw-Lekkerland, workshop 
Maria Roest €124,80; A. Kruidenier, verkoop 
zelfgemaakte artikelen €60; Leerbroek, oliebollenactie 
€2.898,30; P. Mourits, kaartverkoop kinderen Mourits 
€137,20; Loenen a/d Vecht, vrouwenvereniging 
Helpende Handen €6.300; Tholen, kledingverkoop 
Stavenisse/Scherpenisse €395; Maartensdijk, verkoop 
boeken etc. G. Mulder €50; oliebollenactie A. van 
Werven, sponsoring tuin nieuwbouw Muiderheim 
€1.000; A.H. Timmerman, kapstok sponsoring 
tuin nieuwbouw Muiderheim €200; Staphorst, 
verkoop kerstkaarten €555,50; Tholen, kaartverkoop 
Stavenisse €430; Leerbroek, oliebollenverkoop €65; 
Leerbroek, kaartverkoop €2.250; fam. Baaij, verkoop 
zelfgemaakte kaarten €225; Bergambacht, oudpapier 
€1.500; Krimpen a/d IJssel, collecte OGGiN €1.992,50; 
fam. Snijders, verkoop kaarten en snoep €900; 
Zondagsschool Nederhemert, kaartverkoop €55,80; 
Middelburg, kaartverkoop H. van Klinken €472,50; 
Tholen, bolchrysanten fam. Priem €175; Ermelo, diverse 
acties €614,10; Ermelo, krentenbroodactie €1.089,50; 
E. Lakerveld, kerstmarkt €100; K. Joppe, kaartverkoop 
€100; krentenbroodactie Hoeksche Waard 2014 €5.658; 
Maartensdijk, boerderijverkoop €1.816; Maartensdijk, 
rookworstenactie €1.815,50; Maartensdijk, 
oudpapieractie €186,75; Maartensdijk, oudpapieractie 
€57,45; Kockengen, kaartverkoop mw. Van Herk €40; 
E. Lakerveld, verkoop boeken etc. €175; E. Lakerveld, 
verkoop kaarten en cadeaus €100. 41
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Steun
   Adullam

Overzicht 
giften

4e kwartaal 
2013

4e kwartaal 
2014

geheel 
2013

geheel 
2014

Donatiefonds - donaties € 8.234 € 27.337 € 93.228 € 66.508

Donatiefonds - giften € 32.940 € 55.791 € 151.944 € 136.553

Stichting Steun Adullam € 385.513 € 515.327 € 906.120 € 1.047.221

Totaal fondsenwerving € 426.687 € 598.455 € 1.151.292 € 1.250.282

Nalatenschappen € 0 € 40.000 € 300.288 € 252.574

Totaal inkomsten € 426.687 € 638.455 € 1.451.580 € 1.502.856

Op 12 december 2014 
opende St. Middelkoop & Zn 
BV haar nieuwe vestiging in 
Werkendam. Deze opening 
werd gecombineerd met 
de jaarlijkse relatiedag en 
veiling. De opbrengst van 
de veiling was volledig 
bestemd voor Adullam. 
De heer Prins kon aan het 
eind van de veiling het 
verbazingwekkende bedrag 
van € 60.000,- in ontvangst 
nemen. Een deel van het 
bedrag is bestemd voor een 
boottocht voor bewoners 

en deelnemers van Adullam, 
het resterende deel is 
bestemd voor de nieuw-
bouw van Zuiderheim. 
We willen de familie 
Middelkoop nogmaals 
bedanken voor de organi-
satie en alle bieders op de 
veiling voor het bieden.

Comité Montfoort heeft de verkoop van twee-
dehands kleding overgenomen van mevrouw J. 
van de Waerdt uit Overberg. Als comité hopen we 
op de volgende verkopingen te staan: Ermelo, Ede 
en Garderen. U bent welkom om bij ons goede, 
gedragen kleding te kopen. 

Comité Montfoort

Opening en veiling 

Oproep voor 
tweedehands kleding

€ 1.200.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                € 0 -

Doelstelling 
2014

€ 1.200.000

Totaal 
in 2014:  

€1.250.282 

Totaal 
Fondsenwerving

U kunt, tijdens deze verkopingen, uw verkoop-
bare schone kleding inleveren.
Ook kunt u bij de volgende dames, na telefonisch 
contact, uw kleding inleveren:
•  Mw. J. van de Waerdt, Overberg, T 0343 48 18 14
•  Mw. M. Buijk, Montfoort, T 0348 78 53 94
Wij hopen veel kleding van u te ontvangen!
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Adullam zorgt al 25 jaar voor een verantwoorde 
besteding van alle ontvangen giften; ook die van u. 
De achterliggende jaren zijn de geworven gelden 
besteed aan doelen die betrekking hebben op de 
zorgverlening. Dit zijn bijvoorbeeld: startkosten 
ten behoeve van nieuwe voorzieningen, bijdragen 
voor gemoedsbezwaarden en het aanvullen van de 
zorgbekostiging. Ook in de onderstaande projecten 
zijn deze zorggerelateerde doelen benoemd.

ANBI-status
Stichting Steun Adullam is geregistreerd als ANBI. Dat 
betekent dat de overheid onze Stichting erkent als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij het nalaten of 
schenken van geld is het goed om te weten dat Adullam 
als ANBI vrijgesteld is van belastingen over ontvangen 
schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons nalaat of 
schenkt, komt daadwerkelijk ten goede aan de identiteits-
gebonden gehandicaptenzorg.

De ANBI-status verplicht Adullam om 
de ontvangen gelden ook daadwer-
kelijk te besteden aan de doelstelling. 
Het kan voorkomen dat Adullam voor 

een bepaald project te veel of te weinig geld ontvangt. 
Adullam kan in dit geval de gelden over de projecten 
verdelen. Uiteindelijk wil Adullam alle ontvangen gelden 
zoveel mogelijk direct inzetten.

Uw gift overmaken? 
Maak uw gift over aan Stichting Steun Adullam, 
Barneveld, IBAN NL83 RABO 0337 5866 91. Vermeld de 
projectcode om er zeker van te zijn dat we uw gift goed 
kunnen verwerken. Als omschrijving kunt u bijvoorbeeld 
vermelden ‘PXXX gift’ of ‘PXXX opbrengst kaartenactie’. 
Ook als u geen projectcode vermeldt, komt uw gift goed 
terecht. Adullam zal de ontvangen gelden dan besteden 
waar dit het meest nodig is.

Jaarlijkse donatie
Voor uw jaarlijkse donatie vragen we u om gebruik te 
maken van de toegezonden acceptgiro. De verwerking 
van deze donaties verloopt dan grotendeels geautoma-
tiseerd. Adullam heeft er dit jaar voor gekozen om de 
acceptgiro’s via een aparte mailing te versturen. De ach-
terliggende jaren is gebleken dat diverse donateurs geen 
acceptgiro hadden ontvangen. Dat hopen we hiermee te 
voorkomen. 

Projectenoverzicht 2015

Projectnr. Onderwerp Locatie Benodigd

P010 Identiteit is bestaansrecht voor Adullam Adullam-breed € 161.000

Het verlenen van zorg op grond van Gods Woord is het uitgangspunt van Adullam. Om deze zorg mogelijk 
te blijven maken, moet Adullam regelmatig extra gelden besteden. Onder andere om gemoedsbezwaarden 
tegemoet te komen, om persoonlijke aandacht aan zorgvragers te kunnen geven, maar ook om bijvoorbeeld het 
Bijbelse onderwijs te verbeteren. Met uw gift aan dit project steunt u Adullam in de kern van de organisatie.

P011 Door vrijwillige inzet de zorg betaalbaar houden Adullam-breed € 136.500

Steeds meer is het nodig om de zorg te verlenen samen met ouders, familie en vrijwilligers als mantelzorgers. 
Adullam vindt het belangrijk om de zorg op een kwalitatief hoogwaardig niveau te houden en investeert daarom 
in het opzetten van een professionele structuur voor vrijwilligers. 

P012 Zorgverlening klaarmaken voor de toekomst Adullam-breed € 87.000

Adullam moet de zorg met steeds minder overheidsgeld organiseren. Zo is het in bepaalde gevallen nodig dat 
groepen samengevoegd worden, of dat een (woon)groep uitbreiding nodig heeft.44
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Projectnr. Onderwerp Locatie Benodigd

P013 Voortvarend ingaan op noodvraag zorgverlening Muiderheim, Zuiderheim, 
Wilgenheim

€ 51.000

Bij de start van nieuwe voorzieningen heeft Adullam te maken met hoge aanloopkosten en (tijdelijk) niet-sluitende 
exploitaties vanwege de kleinschaligheid. Toch kiest Adullam er in deze gevallen voor om de zorg zo snel mogelijk 
te starten, vanwege de nood die er vaak is. 

P016 Zekerstellen zorg én onderwijs KDC Horstheim, KDC Veldheim € 25.000

Vanwege veranderende wetgeving zullen er minder leerplichtontheffingen afgegeven worden. Het gevolg 
zal zijn dat meer kinderen onder de leerplicht vallen en een beroep doen op passend onderwijs. Voor het 
kinderdagcentrum (KDC) betekent dit dat deze kinderen zorg en onderwijs op één plaats aangeboden gaan 
krijgen. Om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen is een (her)inrichting noodzakelijk.

P017 Behouden van identiteit bij veranderend werk Horstheim, Veldheim € 25.000

Samen met de plaatselijke gemeenten en het bedrijfsleven zijn gesprekken op gang gekomen om zogenoemde 
arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen of te houden. Adullam participeert in dit project om haar kennis en 
expertise in te brengen en borging te beogen op het gebied van identiteit.

P018 Vervoer naar en van dagactiviteitencentrum Horstheim, Veldheim, 
Waardheim

€ 220.000

De verschillende dagactiviteitencentra hebben te maken met stijgende kosten voor het vervoer en krimpende 
budgetten. De vervoerskosten kunnen niet (meer) uit de exploitatie betaald worden. 

P019 Logeren om het gezin weer op adem te laten komen De Lindenhof, De Mantelienge € 50.000

Nog steeds is er behoefte binnen de achterban om zorgvragers logeermogelijkheden te bieden. Om de begroting 
sluitend te krijgen en het logeren mogelijk te houden, is uw bijdrage nodig. 

P020 Het welbevinden van de zorgvrager: uw zorg? Adullam-breed € 140.000

Adullam kan met uw hulp de zorgverlening nog verder verbeteren. In 2015 start Adullam met de implementatie 
van het zorgmodel ASBM, dat gebaseerd is op het Triple-model. Dit zorgmodel is ontwikkeld en opgesteld in 
samenwerking met De Schutse. Extra training en een andere manier van begeleiden die ten goede komt aan de 
zorgvragers. 

P021 We creëren huisvesting of een buitenomgeving 
op maat

Kroonheim, Veldheim, 
Zuiderheim, Waardheim

€ 69.500

In een aantal gevallen verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan de overheid vergoedt. Samen met 
ouders en andere specialisten wordt de noodzaak om deze zorg te bieden vastgesteld. Ook bieden we speciale 
huisvesting of buitenomgeving die specifiek is afgestemd op de doelgroep.

P022 Verbeteren van werk- en ontspanomgeving Kroonheim € 18.000

De deelnemers bij Adullam zijn niet zomaar bezig met tijdsbesteding, nee, ze zijn aan het werk. Dat betekent dat 
we ook aandacht schenken aan de werk- en ontspan-omstandigheden van de zorgvragers.

P024 Zonder innovatie geen verbeteringen in de zorg Adullam-breed € 10.000

Elke ontwikkeling begint met een goed idee. Elke ontwikkeling kost geld. Om van idee naar ontwikkeling te 
komen, stelt Adullam ieder jaar een bedrag beschikbaar. Adullam-medewerkers hebben de vrijheid om ideeën aan 
te dragen en uit te voeren. 45



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 0522 46 36 35

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 0522 46 26 64

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 0522 46 52 43

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 06 21 41 27 11

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 078 700 12 05

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

Centraal bureau
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Activiteitencentrum Eliëzerhof in Nunspeet 
is per 1 maart jl. overgedragen aan Adullam. 
Dit is het resultaat van uitvoerig onderzoek 
door Woonzorgunie Veluwe en Adullam. 
Eliëzerhof heeft momenteel 20 deelnemers 
uit de regio Nunspeet. Zowel de deelnemers 
als de medewerkers van Eliëzerhof blijven 
werkzaam op deze locatie. De locatie wordt organisatorisch een dependance 
van Horstheim in Staphorst. Lees verder op www.adullamzorg.nl/eliezerhof.

Overdracht Eliëzerhof

Oplevering Wilgenheim 

Opening Chocolaterie De Likkepot 
op Waardheim 

Na de oplevering werken we 
nu hard aan de inrichting. 
We hopen in april gebruik 
te kunnen maken van de 
nieuwbouw. De officiële 
opening zal D.V in juni plaats-
vinden. Deze foto is gemaakt 
door deelnemer Frans-Jan 
Rodenburg. Tijdens de bouw 

maakte hij elke maand foto’s; u kunt ze hier bekijken: www.adullamzorg.nl/
nieuwbouwwilgenheim. 

Een variatie aan producten wordt 
aangeboden: van verse broodjes en 
gevulde koeken tot diverse taarten, 
zoals appeltaart en Zwitsers room-
vlaai. Vanaf 19 februari jl. nu ook 
chocoladeartikelen, zoals chocola-
tjes en bonbons! Wilt u weten wat de 
aanbieding van deze week is? Stuur 
een mail naar bakkerijwaardheim@
adullamzorg.nl of bel 078 676 05 58.

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

Steun het werk van onze Stichting! 

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

Testamentaire beschikkingen kunnen 
gemaakt worden aan:
Stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg
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Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.
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Adullam is HKZ-
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