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voor...

…Eibert van Putten en Wouter Floor

Inhoud Voorwoord

Loslaten: dat vinden we niet zo 
gemakkelijk in het leven; we 
houden liever vast wat we heb-
ben! We zien dit in de opvoeding 
van kinderen, in het leidinggeven 
aan medewerkers, maar het kan 
ook moeilijk zijn als je twintig jaar 
hartelijk betrokken bent geweest 
bij Adullam, zoals de heer De 
Graaf, die afscheid nam als lid van 
de Raad van Toezicht.
Ook voor ouders, als je kind bij 
Adullam gaat wonen en je de 
zorg voor je kind met begeleiders 
gaat delen, is dat een hele stap. 
“Luister naar het verhaal van 
ouders; dat geeft verbinding”, 
geeft Sjoerd Egberts 
in dit Adullam 
Contact mee.

A. Prins
Raad van Bestuur

25

‘Loslaten’

Truckersrit 18
In beeld:
Hennie Doorn

2



Matthéüs 5:3

Geliefde lezer,

De Heere Jezus is in het vijfde hoofdstuk van 
Matthéüs Zijn werk als hoogste Profeet begonnen, 
want er staat: ”En Jezus de scharen ziende, is 
geklommen op een berg; en als Hij nedergezeten 
was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.” Dan gaat Zijn 
gezegende mond open en gaat Hij Zijn eerste preek 
houden. Die berg is dan als het ware Zijn preekstoel 
en dan gaat hij zaligspreken: armen van geest.

Arm van geest
Zaligspreken, lezers, dat is: verlossen van het 
grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. 
Nu is daartoe een Godswonder aan een ziel van 
node, want in Adams diepe val zijn we niet arm, 
maar rijk en verrijkt geworden en hebben aan geen 
ding gebrek. Een vijand van God en Zijn Christus. 
Maar geliefde lezer, daar nu een indruk van te 
mogen krijgen: door de prediking van vrije genade, 
geloof te mogen ontvangen. Daar toch het geloof 
uit het gehoor is en het gehoor door het gepredikte 
Woord Gods. Zalig zijn de armen van geest; de 
kanttekenaar zegt ervan: “Dat is, nederigen en 
gebrokenen van hart, die hun nietigheid verstaande, 
een klein gevoelen van zichzelven hebben, 
steunende alleen op de genade Gods in Christus 
Jezus.” Wat een duidelijke uitleg geliefden, een kind 
kan het zelfs begrijpen. O, dat worden als het ware 
arme zaligen. Het ware geloof maakt nederigen 
en gebrokenen van hart. Zulken worden bedelaars 
aan de troon der genade en zijn God kwijt door 
eigen schuld, maar kunnen Hem niet meer missen. 
Ze hebben Hem lief en ze gevoelen dat Hij hen 
eerst heeft liefgehad, omdat Hij hen nog niet heeft 

weggedaan van voor Zijn heilig Aangezicht, maar 
hen daarentegen alles nog schenkt wat ze nodig 
hebben en dat zo onverdiend.

Rijk in God
In die weg worden ze nu een zalige arme, het 
verstand van de verstandigen tenietgemaakt door 
het geloof in Christus Jezus. O, Christus getuigt: 
”Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert 
hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.” 
Zalige gezaligden in Hem, want ze steunen alleen 
op de genade Gods, in Christus Jezus. Zalig zijn 
de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk 
der hemelen. In Christus zijn de beloften Gods, ja 
en amen, Die arm is geworden, daar Hij rijk was, 
opdat Zijn volk door Zijn armoede eeuwig, ja 
eeuwig rijk zal zijn.

Overdenking

ds. A.F.R. van de Veen
Utrecht

Zalig zijn de 

armen van 

geest; want 

hunner is het 

Koninkrijk 

der hemelen.

Matthéüs 5:3

Armen van geest zaligspreken
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I

Al ruim 3,5 jaar woont Henk Frens (12 jaar, 
na D.V. 28 september 13 jaar) bij Adullam; 
nu in de nieuwe locatie van Muiderheim. 
Overdag gaat hij naar het dagactiviteiten-
centrum. “Niet omdat we het niet meer 
aankonden, maar het was in ons gezin 
onhoudbaar geworden. We hebben ook 
twee andere dochters; het was praktisch 
niet meer te doen”, vertelt Jojanneke 
daarover. In de tijd na de verhuizing 
volgde een rouwproces, omschrijft Harry. 
“Het is je kind, maar we waren nu op een 
moment aangekomen dat dit de beste 
keuze was. Vervoer van en naar school 
werd steeds moeilijker en onderwijs vol-
gen was niet meer mogelijk in verband 
met zijn psychische omstandigheden en 
vele driftbuien.” “Niet te geloven hè”, lacht 

Jojanneke en ze laat de foto van een 
vrolijk lachende Henk zien. Een deugniet, 
zo omschrijven ze hem, maar wel één 
met het Prader Willi syndroom, wat een 
immense invloed heeft op het karakter 
van Henk. “Als ouders weten wij precies 
hoe hij is, wat wel of niet kan en het was 
in het begin aftasten hoe dat zou gaan 
in de omgang met de begeleiders van 
Adullam”, vertelt Jojanneke. 

Openheid
Op de bank zit Nienke Koekoek, coör-
dinator op DAC Muiderheim. Ze knikt 
lachend. In haar werk en als voormalig 
eerstverantwoordelijk begeleider (evb’er) 

In de woonkamer van 

Jojanneke (37) en Harry (38) 

Frens hangt een gezellige 

sfeer. Een oude klok tikt 

de minuten weg. Terwijl 

er koffie en stroopwafels 

geserveerd worden, vertellen 

ze over de periode die ze 

doormaakten toen hun 

zoon Henk naar Muiderheim 

verhuisde. En ook over de 

omgang met begeleiders, 

met wie ze nu bijna dagelijks 

contact hebben. “Het is je 

kind, dus je wilt altijd op de 

hoogte blijven.”

Tekst: Beppie van de Beek, Beptekst
Foto’s: eigen archief, Beppie van de Beek

Samenwerken in de driehoek  ouders/cliënt/begeleider
“Je wilt weten hoe je kind het   maakt en daarvan op de hoogte blijven” 

• Jojanneke en Harry Frens
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van 
Henk is 
ze bekend 
met hem en zijn 
ouders. Het onderlinge contact verloopt 
vloeiend. “Jojanneke en Harry zijn jonge 
ouders die graag op de hoogte blijven 
van de situatie van Henk; we krijgen 
regelmatig een e-mail of belletje of we 
praten met elkaar”, vertelt ze. Hoewel 
er soms een verschil van mening is, 
waardeert ze de openheid die ze bij 
elkaar ervaren. “Het contact met ouders 
is heel waardevol in de begeleiding van 
hun kind. Het is dé basis voor goede 
zorg! Ouders delen de zorg voor hun 
kind met jou als begeleider en dat maakt 
ze kwetsbaar. Daar moet een begeleider 

zich bewust van zijn. Zorgen voor de 
zorgvragers op de groep doe je daarom 
altijd samen met ouders.” Harry vult aan: 
“Het is belangrijk dat je de communi-
catie openhoudt en dat je ook beiden 
probeert om positief te blijven richting 
elkaar. Je wilt tenslotte allebei het beste 
voor de zorgvrager.” 

Bloedband
Die open communicatie zit soms in 
kleine dingen. Jojanneke: “Een keer las ik 

in een zorgplan dat Henk zijn zwem-
diploma ‘had gekregen’. Dat vond 

ik best erg, want voor ons had 
hij dat niet ‘gekrégen’, nee, het 

voelde alsof hij was gepro-
moveerd! Het is zijn enige 
diploma en we hebben 
er twee jaar voor geknokt. 
Dan bespreek je je gevoel, 
ook al is het zoiets kleins.” 

Nienke glimlacht: “Het houdt 
ons ook scherp, want je kunt 

als begeleider iets opschrijven, 
zonder te beseffen wat de betekenis 

daarvan voor ouders kan zijn. Die kijken 
toch anders, want zij weten hoe dat voor 
hun kind is en hebben een bloedband. 
Ja, dat is echt een verschil.”

Delen met elkaar
Jojanneke en Harry adviseren andere 
ouders om gevoelens te delen met 
begeleiders. “Het valt niet altijd mee, 
maar als er iets tussen zit, kun je dat 
maar beter uitspreken. Als er dan een 
volgende keer iets voorkomt, wat dan 
ook, is de lucht geklaard en stapelen de 
frustraties zich niet op.” Jojanneke vult 
aan: “Anderzijds vind ik het ook belangrijk 
dat je als ouders ook de begeleiders 

waardeert.” Ze kijkt naar Nienke: “Nienke 
weet bijvoorbeeld dat wij het heel 
belangrijk vinden dat Henk er netjes en 
verzorgd uitziet; ze weet bijvoorbeeld 
precies hoe we willen dat zijn haar zit. 
Als we dan op bezoek komen en hij ziet 
er keurig uit, dan mag dat zeker gezegd 
worden. Dat vind je als ouders heel fijn.” 
Nienke knikt: “Het is fijn om te horen 
dat ouders hun kind herkennen als hun 
eigen kind, doordat begeleiders vol-
doende aandacht geven aan de uiterlijke 
verzorging. Onder andere daar begint het 
vertrouwen tussen ouders en begelei-
ders. Wij als begeleiders moeten besef-
fen dat juist dat loslaten voor ouders 
moeilijk is. Daarom is het zo belangrijk 
om je steeds weer te verplaatsen in de 
ander.” Iets wat Harry en Jojanneke ook 
steeds proberen. Ze weten tenslotte hoe 
moeilijk de zorg voor Henk soms kan zijn. 
Jojanneke is in het verleden ook eens 
aanwezig geweest bij een teamtraining 

Samenwerken in de driehoek  ouders/cliënt/begeleider
“Je wilt weten hoe je kind het   maakt en daarvan op de hoogte blijven” 

‘LOSLATEN’ VAN JE KIND

“Je weet dat je 
zoon in goede 
handen is, maar 
soms zou je 
hem voor het 
slapengaan 
gewoon nog even 

willen knuffelen” 
Harry Frens 
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om de begeleiding rondom Henk zo sta-
biel mogelijk te krijgen. Jojanneke: “Dan 
zie je heftige dingen. Op zo’n moment 
denk ik ook heel nuchter: Dit valt voor 
begeleiders echt niet mee.” En andersom 
gebeurt dat ook. Ze grinnikt en kijkt naar 
Nienke: “Ja, en als er dan iets gebeurt 
wat ik vervelend vind, stuur ik een 
e-mail en vraag ik hoe iets heeft kunnen 
gebeuren. Ook vraag ik of begeleiders 
zich op zo’n moment kunnen verplaat-
sen in ons als ouders.”

Niet compleet
Aan onderling contact is geen gebrek, 
zo blijkt. Ter illustratie toont Jojanneke 

een filmpje dat ze ontving 
van een begeleider. In het 
beeld zie je een vrolijke 
Henk, die een eigen konijn 
krijgt. Begeleiders staan er 
glimlachend bij. “Aan de 
onderlinge betrokkenheid 
ligt het niet, gelukkig,” 
vertelt Harry, “toch vliegt 
het me soms nog wel aan 
dat mijn oudste zoon, 
zo jong al, bij Adullam 
woont. We weten dat 
hij in goede handen is, 
maar soms zou je wel willen dat je hem 
’s avonds, voor het slapengaan, nog even 

kunt knuffelen. Het is je 
kind en als hij niet thuis is, 
zijn we niet compleet.” Ze 
kijken elkaar aan. “Ja, zon-
der Henk was ons leven 
nooit zo geweest zoals het 
nu is; we zouden hem voor 
geen goud willen missen. 
En dan is het fijn dat je via 
goed contact toch op de 
hoogte blijft van alles wat 
hem bezighoudt. Je bent 
vader en moeder; je wilt 
niet anders dan betrokken 

zijn bij zijn leven. Ook al woont hij veertig 
kilometer verderop.”

Als ‘Driehoeksconsulent’ werkt 
Sjoerd Egberts (1983) samen met 
zijn vader bij Drienamiek. Zij 
zetten zich in om driehoekskunde 
te implementeren binnen de 
gehandicaptenzorg. Wat is 
driehoekskunde eigenlijk? Sjoerd: 
“Driehoekskunde helpt familie, 
(pleeg)ouders en begeleiders om 
samen te werken, zodat de cliënt 
tot bloei komt.” Sjoerd reageert 
op twee cases en op vragen over 
dit onderwerp.

Casus 1
Een cliënt gedraagt zich op de groep erg 
baldadig, maar als hij/zij een weekend 
thuis is geweest, horen de begeleiders 
van de ouders dat het gewoon een 
kwestie is van ‘niet teveel aandacht aan 
geven’. De begeleiders staan voor een 
dilemma, want de cliënt is toch echt 
ongehoorzaam en druk en de groep lijdt 
daaronder. Er ontstaat onbegrip tussen 
ouders en begeleiders.

Sjoerd: “Het feit dat er onbegrip ontstaat 
tussen ouders en begeleiders laat zien 
dat er onvoldoende oog is voor de (vaak 
goede) intenties van de andere hoek. 
Het zou beide partijen veel opleveren 
wanneer die intenties worden gezocht, 
gezien en benoemd. Begeleiders doen 
er wijs aan om ‘bij ouders in de leer te 
gaan’. Dat is voor velen wellicht een 
onplezierige gedachte: ‘Ik ben toch 
de professional?’ Toch is dat wat je 
in situaties als deze juist professional 
maakt. Durf open te staan voor de 
mogelijkheid dat ouders het bij het 
rechte eind hebben. Zij hebben in de 
meeste gevallen meer ervaring met hun 
kind dan jij ooit zult krijgen. Gebruik die 
ervaring. Zie ouders niet als blok aan 
het been, maar gebruik ze als hefboom 
om datgene voor elkaar te krijgen wat 
jullie beiden willen: goede zorg voor 
de cliënt. Vanuit die gedachte zijn wij 
dan ook in beginsel terughoudend in 
het aansporen van ouders tot ander 
gedrag. Natuurlijk zou het bijvoorbeeld 
wel kunnen helpen om je als ouders 

in te leven in de situatie op de groep 
en deze niet één-op-één te vergelijken 
met de ervaringen thuis. Zo ontstaat 
de mogelijkheid dat er gezamenlijk een 
oplossing wordt gevonden.”

Casus 2
Van één van de cliënten komen de ouders 
bijna nooit op bezoek. De begeleiders 
denken dat ze zich schamen voor hun kind 
en er niet goed mee weten om te gaan. De 
begeleiders zien echter langzaam voor-
uitgang, maar bespreken dat niet met de 
ouders die er nooit naar vragen. Tijdens de 
zeldzame bezoeken zitten de ouders heel 
recht aan tafel, stellen een vraag en kijken 
naar de klok. Ze zien hun gehandicapte 
kind dat nog steeds niet kan praten. De 
begeleider ziet echter dat het kind een sig-
naal maakt dat duidt op ‘aandacht krijgen’.

Sjoerd: “Eén van de uitdagingen binnen 
driehoekskunde is het ontlokken van 
het verhaal van de ouders. De ervaring 
leert namelijk dat verbinding ontstaat 
zodra verhalen worden gedeeld.  

• Nienke Koekoek

‘LOSLATEN’ VAN JE KIND

“Luister naar het verhaal van ouders; dat geeft verbinding”
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Met onze airconditioning producten staan wij
voor een comfortabel binnenklimaat:

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

Kijk voor onze aanbieding op www.renselaar.nl



Ik vraag me af hoe de begeleiders 
weten dat de ouders zich voor hun kind 
schamen. Hebben ze dat verteld? Zo 
ja, dan ben ik erg benieuwd naar hoe 
dat gesprek is verlopen. In de meeste 
gevallen blijkt dit echter niet zo te zijn 
en is de aanname gebaseerd op wat 
begeleiders ouders (niet) zien doen. Dit 
zijn riskante aannames en ze zijn een 
flinke sta-in-de-weg voor het ontlokken 
van het verhaal. Mijn advies in situaties 
als deze is om te beginnen met aan te 
sluiten bij ouders. Het meest logisch is 
dat de eerstverantwoordelijk begeleider 
(evb’er) hier het initiatief toe neemt. Hij/
zij kan bijvoorbeeld vragen: Hoe is het 
vroeger gegaan tijdens het 
opgroeien van dit kind? 
Welke dromen hebben 
ouders (nog) voor hun 
kind? Hoe vinden ouders 
dat het gaat rondom de 
zorg voor hun kind? Door 
een dergelijk gesprek 
te hebben - het liefst bij 
ouders thuis - bouw je 
aan een relatie. Naarmate 
die relatie sterker wordt, 
ontstaat ruimte om ouders 
te vragen hoe het voor hen 
is om ouder te zijn van een gehandicapt 
kind. Ouders kunnen zich reeds lange 
tijd een bepaalde houding hebben 
aangewend, die ze niet zomaar zullen 
afleggen. Neem de tijd en betoon 
volharding! En wellicht dat het moment 
komt dat je als begeleider de ruimte 
krijgt om ouders te leren communice-
ren met hun kind. Maar overhaast het 
niet. En maak er vooral geen doel van.”

Casus 2 ging over 
acceptatieproblematiek. Wat is uw 
visie daarop?
Sjoerd: “Waak ervoor om een te sterke 
nadruk te leggen op acceptatiepro-
blematiek als fenomeen. Zomaar komt 

de bal daardoor bij ouders te liggen, 
omdat het hoog tijd wordt dat zij gaan 
accepteren dat hun kind gehandicapt 
is. Het is niet zozeer een kwestie van 
accepteren (alsof ouders een keus heb-
ben), maar van rouw. Ouders rouwen 
om hun kind, van wie ze zulke andere 
verwachtingen hebben gehad. En net 
als bij rouw geldt ook hier dat dit dyna-
misch is. Rouwen wordt tegenwoordig 
niet meer als een statisch proces gezien 
waarin een aantal fasen doorlopen 
moeten worden. Ieder rouwproces is 
uniek, evenals ieder mens met zijn ver-
haal. Ontlok het verhaal en ondersteun 
waar nodig en waar mogelijk.”

De samenwerking 
‘ouders en 
begeleiders’ blijkt 
soms een moeilijk 
onderwerp. 
Waarom, denkt u?
Sjoerd: “Allereerst 
omdat het ook een 
bijzonder ingewik-
kelde klus is! We 
vergelijken het wel 
met schoonfamilie, 
omdat dit voor velen 

een herkenbaar beeld is. Dat kan een 
toegevoegde waarde zijn in je leven, 
maar iedereen kent ook de knelpunten 
die het soms met zich meebrengt. 
De sterke (bloed)band tussen ouders 
en kinderen betekent per definitie 
een potentieel gevaar; binnen welke 
driehoek dan ook. Daarnaast handelen 
veel begeleiders vanuit het motto ‘de 
cliënt centraal’. Daarom gaan zij vol 
passie voor het welzijn van de cliënt. 
Ouders worden nogal eens overge-
slagen in dit proces. Als ouders zich 
vervolgens wel laten horen, omdat ze 
ergens anders over denken, worden 
ze al snel als ‘lastig’ gezien. Voor ouders 
is het ook geen gemakkelijke opgave. 

Na lange tijd te horen te hebben 
gekregen dat de professionals het wel 
wisten, zien ze sinds de jaren negentig 
dat hun kinderen steeds meer stem 
krijgen in het bepalen van de koers 
van hun leven. Zeker voor de oudere 
generatie ouders is dit een achtbaan 
te noemen. Het verbaast dan ook niet 
dat zij wel wat hulp kunnen gebruiken 
bij het innemen van hun nieuwe rol in 
het sterk veranderde landschap van de 
gehandicaptenzorg.”

Welke handvatten wilt u 
begeleiders en ouders geven in de 
samenwerking met elkaar?
BEGELEIDERS | Sjoerd: “Leer van 
ouders! Dat is iets waarvan ik in de 
praktijk zie dat het de zorg voor de 
cliënt vrijwel altijd ten goede komt 
en er harten van ouders door worden 
gewonnen. Geef ouders de plek die ze 
reeds hebben. Sta ervoor open dat ze 
bepaalde dingen misschien wel scher-
per zien dan jij en doe er je voordeel 
mee. Naast dat het je nieuwe, concrete 
handvatten op zal leveren, erken je 
ouders als ouders. En die ouders zijn 
maar zelden lastig!”
OUDERS | Sjoerd: “Wees redelijk! Dit is 
bepaald geen gemakkelijke opgave; 
zeker niet wanneer hun kind, in hun 
ogen, in het gedrang is. In de praktijk 
ben ik meestal coulant naar ouders 
wanneer het gaat over redelijkheid. 
Toch zie ik in de praktijk dat redelijkheid 
hetgene is wat het beste in begeleiders 
naar boven haalt. Als zij merken dat 
ouders redelijk zijn in hun redeneren 
en ervoor openstaan wanneer dit niet 
het geval is, dan creëert dat ruimte 
voor begeleiders om te groeien en te 
leren. Iets wat de zorg voor de cliënt 
direct ten goede komt. Dus wanneer 
ouders dit lukt, dan leveren ze een 
onbetaalbaar aandeel aan een goede 
samenwerking in de driehoek.”

• Sjoerd Egberts 

‘LOSLATEN’ VAN JE KIND
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Nieuw Centraal bureau Barneveld
Tijdens één van de eerste werkdagen 
op het nieuwe Centraal bureau schrijf ik 
dit artikel. Het is een mooi en functi-
oneel gebouw geworden, waar het 
voor eenieder goed werken is! Vanuit 
twee aparte gebouwen zit iedereen nu 
weer bij elkaar. Een ‘Adullam-huis’, niet 
alleen voor de medewerkers van het 
Centraal bureau, maar voor de gehele 
organisatie! In het nieuwe gebouw zijn 
faciliteiten waar vergaderingen, bijeen-
komsten en trainingen op een goede 
wijze gehouden kunnen worden. In al 
ons werken hebben we de zegen en 
de hulp van de Heere nodig. Zoals de 
dichter van Psalm 127 het zegt: “Zo de 
HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs 
arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.” 
Dat geldt ook voor ons land; waar men 
vindt dat de economie 7 x 24 uur moet 
draaien en winkels op zondag open-
gaan en men niet beseft dat al ons 
zwoegen zonder God tevergeefs is.

Nieuwbouw Zuiderheim in 
Puttershoek
Adullam heeft al jaren het voornemen 
om in Puttershoek een nieuwe instel-
ling te realiseren. Sinds 2010 is de 
instelling Zuiderheim gestart in een 
tijdelijke huurlocatie, in afwachting 
van de nieuwbouw. De procedure van 
de nieuwbouw had veel vertraging. 
Inmiddels zijn er stappen gezet. Het 
definitief ontwerp is vastgesteld, de 
aannemersselectie is gestart en de 
gemeente Binnenmaas heeft goed-
keuring gegeven aan het bestem-
mingsplan. Als de vergunningen tijdig 
worden verleend, hopen we D.V. na 
de zomervakantie van 2015 te kun-
nen starten met de bouw. Hier kijken 
we allemaal naar uit, maar wel in het 

bijzonder de bewoners en medewer-
kers van Zuiderheim.
In het ontwerp voor de nieuwbouw 
van Zuiderheim is de ASBM-visie 
verwerkt. In plaats van een groot 
instellingsgebouw heeft Adullam 
ervoor gekozen aan te sluiten bij ‘het 
gewone leven’. Het ontwerp van een 
aantal woningen naast elkaar geeft een 
gezellige uitstraling. In dit ontwerp zijn 
42 zorgplaatsen voorzien, inclusief 6 
zorgplaatsen voor logés.

Ziekte de heer Van Ree
Bij de heer drs. P.H.D. van Ree, lid van 
onze Raad van Toezicht (penningmees-
ter), is een ernstige ziekte geconsta-
teerd, te weten de non-hodgkin-ziekte. 
De heer Van Ree ondergaat momenteel 
behandelingen. We wensen hem van 
harte Gods kracht en sterkte toe in deze 
moeilijke weg.

ASBM
Het nieuwe Adullam Schutse 
Begeleidingsmodel (ASBM) heeft veel 
aandacht binnen Adullam. We zijn 
actief bezig om de ASBM-visie breed 
in de organisatie neer te zetten. De 
scholing van medewerkers is inmiddels 
in volle gang. Een groot deel van 
de medewerkers van Kroonheim, 
Zuiderheim en De Mantelienge 

hebben kennisgemaakt met bijvoor-
beeld de stresscirkel, de behoeftecirkel 
of de ijsberg die binnen ASBM gebruikt 
worden. Begeleider en zorgvrager 
doen samen activiteiten, die steeds 
zijn afgestemd op de behoefte van de 
zorgvrager. 
U zult begrijpen dat onder de zorgvra-
gers de behoeften zeer verschillend 
zijn. Daarbij spelen de emotionele ont-
wikkeling, de cognitieve ontwikkeling, 
de aard van de stoornis en bijvoorbeeld 
zelfredzaamheid een rol. Voor goede 
zorg is het echt kennen van de zorgvra-
ger van groot belang. Zo was ik onlangs 
op Kroonheim, waar een vrouw met 
een zeer lage ontwikkelingsleeftijd 
zorg krijgt. Zij heeft houvast aan haar 
consequente, voorspelbare begeleider 
die haar goed kent, die veiligheid biedt 
in structuur en ritme tijdens de dag. Zij 
krijgt activiteiten in de vorm van prikke-
ling van de zintuigen door geur, geluid 
en dingen zien. Zo gingen we met haar 
naar lavendel planten in een bloembak. 
Prachtig om te zien dat bij het ruiken 
van de geur van de lavendel, een grote 
glimlach op haar gezicht verscheen!

Passende zorg
Adullam-

Actueel

A. Prins
Raad van Bestuur

“Het ontwerp van 

een aantal woningen 

naast elkaar geeft een 

gezellige uitstraling”
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Aandacht voor...

“Hallo allemaal,

Ik ben Wouter Floor, 24 jaar en ik woon in Barneveld. 
Ik werk op DAC Veldheim in Ede als bakker. Vijf dagen 
in de week maken we de lekkerste 
taarten en koeken 
voor de mensen die 
bij ons bestellen. Ik 
heb het hier erg naar 
mijn zin en doe mijn 
werk met veel plezier. 
Ik vind het heerlijk 
om bezig te zijn en 
ik kan goed met mijn 
handen werken. Vooral 
appels schillen en 
schoonmaken zijn mijn 
kwaliteiten.

Je hoort mij niet zoveel, maar ik vind het wel leuk 
om te vertellen wat ik heb gedaan. Ik vind het erg 
gezellig om samen te werken met de leiding of 
met een vrijwilliger.
Een hartelijke groet van Wouter.”

Wie stuurt deze bakker een mooie kaart?

Het adres is:
Wouter Floor
Weth. Romeijnlaan 24
3771 KP Barneveld

Wouter Floor

Eibert van Putten

E
Hier ziet u Eibert van Putten, 
de jongste deelnemer van ‘De 
Likkepot’ op KDC Veldheim. Eibert 
is 7 jaar en woont met zijn ouders, 
twee broertjes en drie zusjes in 
Hoevelaken.
Eibert heeft het syndroom van West. 
Dit houdt onder andere in dat Eibert 
veel epileptische aanvallen krijgt. 
Ook krijgt hij sondevoeding, die 
er niet altijd in blijft. Dit alles zorgt 
ervoor dat zijn energieniveau laag is. 
Als Eibert goed in zijn doen is, geniet 
hij van contact maken en neemt 
dan de omgeving goed in zich op. 
Eibert heeft zijn eigen geluidjes 
die hij regelmatig maakt; hij geniet 

ervan als je hem napraat. Hij kijkt 
dan guitig in het rond. Eibert vindt 
het heerlijk om te zwemmen met 
zijn groepsgenootjes. Hij spettert 
er lustig op los! Weer terug op 
Veldheim doet hij dan graag een 
dutje in zijn eigen bedbox.
Eibert vindt het gezellig als we met 
z’n allen gaan snoezelen. Eibert 
volgt dan de lampjes die over de 
muren en het plafond gaan. Ook 
muziek kan Eibert waarderen, vooral 
trompetmuziek! Eibert gaat af en toe 
met zijn ouders naar een concert 
van Arjan en Edith Post. Eibert kan 
daar ontzettend van genieten.
Aangezien Eibert de afgelopen jaren 

veel onderzoeken heeft moeten 
ondergaan, waarvoor hij veel naar 
het ziekenhuis moest, kan Eibert wel 
een zonnestraaltje gebruiken - in de 
vorm van een leuke kaart!

Het adres is:
Eibert van Putten
Leeuweriklaan 28
3871 HA Hoevelaken

Bedankt
Iedereen hartelijk bedankt voor de vele kaarten di

e Ditty 
gekregen heeft.

Het was iedere dag weer een stapel post, er zat zel
fs een 

cd bij! Ditty genoot zichtbaar van het voorlezen van de 
kaarten, erg mooi om te zien!

Iedereen nogmaals héél hartelijk bedankt.

Familie Pons
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elk merk leverbaar

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

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

 
 

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! 



Van de werkvloer

Kun je kort iets vertellen over jezelf? 
Ik ben Arinda Ruitenberg, ja, nog wel… vanaf D.V. 
22 oktober a.s. hoop ik door het leven te gaan als 
Arinda van Halum.
Inmiddels ben ik ruim elf jaar in dienst bij Adullam. 
Als vrijwilliger ben ik mijn ‘loopbaan’ bij Adullam 
begonnen. Als scholier ging ik aan de slag op 
instelling Kernheim in Lunteren. Daar werd de 
basis gelegd om te kiezen voor een opleiding 
op pedagogisch vlak. Op woonvoorziening 
Maanderheim in Ede heb ik stage gelopen en 
vervolgens ben ik daar een aantal maanden 
oproepkracht geweest. Via een interne sollicitatie 
werd ik aangenomen op woonvoorziening 
Molenheim in Alblasserdam. Daar heb ik ruim zeven 
jaar gewerkt. Eerst als medewerker woonbegeleiding, 
later als woonbegeleider. Omdat ik behoefte had 
aan meer uitdaging, ben ik via een interne sollicitatie 
terechtgekomen in Uddel, op instelling Kroonheim. 
Door persoonlijke omstandigheden ben ik daar maar 
een paar maanden werkzaam geweest. Toen heb ik 
een hele andere switch gemaakt: naar een functie op 
het Centraal bureau van Adullam. Een switch waar ik 
tot op heden geen spijt van heb!

Kun je iets vertellen over je werk als medewerker 
Personeelszaken op het Centraal bureau? 
Als medewerker Personeelszaken ben ik bezig met 
allerlei administratieve processen rond personeel. Je 
kunt daarbij denken aan het maken van contracten 
voor medewerkers. Daarnaast zorg ik samen met mijn 
collega’s voor de verwerking van de salarissen. 
Naast mijn functie als medewerker Personeelszaken 
ben ik ook applicatiebeheerder van het personeels-
systeem Afas. Ik zorg ervoor dat dit systeem verder 
uitgebreid wordt met nieuwe functionaliteiten en 
dat dit systeem ook goed blijft werken.

Waarom heb je gekozen voor een baan bij Adullam?
Ik heb in het verleden gekozen voor Adullam 
omdat dit een organisatie is die aansluit bij mijn 
persoonlijke identiteit. Nog steeds heb ik geen spijt 
van deze keuze. Het is fijn om de zorg en/of bege-
leiding met christelijke identiteit voor zorgvragers 
mogelijk te maken. Ook al werk ik nu de hele dag 
op kantoor, toch blijft het de zorgvrager voor wie ik 
mijn werk doe! 

Je werkt nu ruim drie jaar op het Centraal bureau. Welke veran-
deringen zijn er geweest die invloed hebben op jouw werk?
In de tijd die ik op het Centraal bureau werk, zijn er al veel 
dingen veranderd. De aansturing van de verschillende taak-
velden is veranderd. We hebben nu voor elk taakveld dezelfde 
leidinggevende. Dit werkt prettig: die ene leidinggevende is 
nu op de hoogte van alle taakvelden en kan collega’s die met 
hetzelfde bezig zijn, met elkaar verbinden. Daarnaast wordt 
binnen Adullam en zeker binnen het Centraal bureau een hele 
omslag gemaakt met automatisering. Hierbij ben ik betrokken 
als applicatiebeheerder Afas, maar ook in het meedenken hoe 
processen verbeterd kunnen worden. 

Welke contacten heb jij met collega’s van de verschillende 
voorzieningen?
Ik heb contacten met veel verschillende collega’s. Het kan zijn dat 
iemand belt of mailt naar afdeling Personeelszaken en van mij 
een antwoord ontvangt. Ook ben ik beschikbaar als medewerkers 
een probleem hebben met het werken met Afas. 

Wat zijn voor jou belangrijke 
doelen voor het komende jaar?
Voor het komende jaar hoop ik me 
bezig te blijven houden met de 
automatisering binnen Adullam. Dit 
zal ik met name doen vanuit mijn rol 
als applicatiebeheerder.
Het is voor mij belangrijk dat ik 
plezier blijf houden in mijn werk. 
Dit komt tot stand door het contact 
met mijn collega’s, de inhoud van 
mijn werk, het meedenken in het 
optimaliseren van processen, et 
cetera. 
Ik hoop van harte dat ik vanaf mijn 
plekje op het Centraal bureau, een 
waarde(n)volle bijdrage kan blijven 
leveren aan de zorg bij stichting 
Adullam!

Naam:  Arinda Ruitenberg
Leeftijd:  30 jaar

Functie:  medewerker Personeelszaken
Waar:  Centraal bureau
In dienst sinds:  juli 2004

“Ook al werk 

ik nu de 

hele dag op 

kantoor, toch 

blijft het de 

zorgvrager 

voor wie 

ik mijn 

werk doe!”
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 Nijverheidstraat 21
Postbus 168
4140 AD Leerdam

T (0345) 61 01 55  |  info@gereformeerdebijbelstichting.nl  |  www.gbs.nl

 

Als nieuwe uitgave hebben wij 
de Kanttekeningenbijbel in 
middenformaat. Onder andere 
zeer geschikt voor aan tafel.
 
17,5 x 25,8 cm, zwart kunstleer, 
goudsnee, zonder Psalmen en 
formulieren  
Bestelcode: KTBM    € 65,-
Letterbeeld op ware grootte:

Nieuw: 
de KTBM

Zie voor al onze overige 
uitgaven onze website of 
neem contact met ons op!

 Bijbels in Statenvertaling



Wat is tijd? Over die vraag hebben 
diverse filosofen zich gebogen. 
Zeno (490-430 voor Chr.) schreef: 
“Als je over de tijd nadenkt, 
glijdt hij uit je hand en vliegt hij 
bij je vandaan.” Augustinus, de 
grote kerkvader, schreef in zijn 
‘Belijdenissen’: “Als ik de tijd peil, 
dan peil ik de uitgestrektheid van 
mijn eigen ziel.” En verder merkte 
hij op: “Als niemand het mij 
vraagt, weet ik het, maar wanneer 
ik iemand moet uitleggen wat de 
tijd is, dan weet ik het niet meer.” 
Dat is echt opvallend. En toch is er 
geen onderwerp dat zo vaak ter 
sprake komt dan de tijd.

Praten over…
“Hoe gaat het met u?” “Tja, goed, maar 
het is erg druk. Ik heb nu geen tijd.” 
Wat is ‘tijd’ dan? Wie zegt het niet? 
“Geen tijd. Ik heb het druk.” Mensen 
spoeden zich van de ene afspraak naar 
de andere. Snel dit. Snel dat. Want ja, 
we hebben weinig tijd. Maar wat is 
‘tijd’ dan? De uren snellen voorbij. De 
dagen openen en sluiten. De tijd gaat 
snel. Wat is ‘tijd’? Een rapport moet 
op tijd klaar. De afspraak moet op tijd 
worden ingepland. Zijn de stukken op 
tijd gereed voor de vergadering? ‘Op 
tijd’, ‘op tijd’, maar wat is ‘tijd’? Ondanks 
de computer en allerlei apparatuur die 
tijdbesparend werkt, hebben wij ‘geen 
tijd’. De tijd glijdt uit de hand en vliegt 
bij je vandaan en als ik het uit moet 
leggen, weet ik het niet meer.

Berekende tijd…
Er is berekende tijd. Mensen zijn 
gebonden aan de tijd. Als iemand 
vraagt naar de tijd, dan kijken we op 
ons horloge. De tijd is ingedeeld in 

kloktijd. En kloktijd is altijd gericht 
op het volgende. Dan kunnen we 
spreken over ‘tijd hebben’, ‘tijd maken’. 
Ruimte maken in de agenda. Enkele 
uurtjes vrij spelen. Tijd is in termen 
van de kloktijd geld. De kloktijd is 
verbonden met geld! De tijd is in de 
economie geld. Was dat alleen maar in 
de economie zo! In de zorg rukt ‘tijd is 
geld’ ook op. De tijd heerst met straffe 
hand. Het gaat om rendement en 
zorgproducten. Gevleugelde begrip-
pen zijn: ‘rendement’ en ‘efficiency’. 
In ziekenhuizen en zorginstellingen 
lijkt alles in geld gevangen te moeten 
worden. Dat is een ernstige ontwik-
keling. Natuurlijk moet alles binnen 
budgetten blijven, maar zorg en geld 
gaan eigenlijk niet samen.

Beleefde tijd…
Er is ook beleefde tijd. 
Momenten die ons 
losmaken van 
de kloktijd. “Als 
ik de tijd peil, 
dan peil ik de 
uitgestrekt-
heid van 

mijn ziel.” Rust, meditatie, bezinning. 
Uitstijgen boven de tijd. Voorthollen in 
een jachtig bestaan zet de menselijke 
maat in de zorg onder druk. Er moet 
menselijke aandacht zijn. Er moet aan-
dacht zijn voor de wezenlijke dingen 
van het leven. Het gaat om zorg en 
begeleiding aan hen die dat nodig 
hebben. Het gaat om identiteitsge-
bonden zorg. Dat is zorg vanuit het 
Woord en naar het Woord. Spreken 
over, vertellen uit en bezinnen op dat 
Woord is nodig. Eén ding is nodig! 
Willem Teellinck (1579-1629) citeerde 
in zijn ‘Sleutel der devotie’ een oud 
versje waarin hij de kloktijd gebruikt 
om tijd in te ruimen voor het zielen-
heil. ‘Dien God vier uren, elke dag.’

Tijd

Gedachte-
Goed

drs. P.A. Zevenbergen
voorzitter Raad van Toezicht

Dien God vier uren, elke dag, (God dienen)

Drie uren neem voedsel tot uw behagen. (maaltijden gebruiken)

Slaap zeven uren, of kunt gij min*, * min = minder (slapen)

Dan zorgt acht uren tot uw gewin, (werken voor het bestaan)

Twee uren mag gij verscherpen de zin, (oefenen van de geest)

Wil zo de tijd sonderlinge* kiezen, * met opmerkzaamheid

Zo zult gij ziel noch tijd verliezen.
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H
In beeld

Hennie Doorn is de jongste uit een gezin van vier 
kinderen. Haar oudste zus was vijftien jaar toen ze 
werd geboren. “Op het eerste gezicht leek alles heel 
normaal,” vertelt de moeder van Hennie, “maar we 
merkten al snel dat ze achterliep in ontwikkeling. 
Ze was laat met gaan zitten en met lopen. Op het 
consultatiebureau deden ze er niet zo moeilijk over. 
Toen ik aangaf dat ik haar erg laat vond met praten 
- want met bijna vier jaar kon ze nog geen goede 
zinnen zeggen - zeiden ze dat ik maar meer moest 
voorlezen. Ik heb toen aangegeven dat het daar echt 
niet aan kon liggen. Ze had continue aandacht, niet 
in het minst van de oudere kinderen.”

Schoolgaan
Hennie gaat wel naar de kleuterschool. Al snel blijkt 
daar ook dat ze een achterstand heeft ten opzichte 
van de andere kinderen. Als ze bijna zeven jaar is, gaat 
ze naar een school voor moeilijk lerende kinderen, 
maar ook dat blijkt een te hoog niveau. “Toen ging ze 

naar Barendrecht, naar een school voor zeer moeilijk 
lerende kinderen. Ze ging daar met een taxi naartoe: 
dan werd ze om kwart voor acht opgehaald en om 
een uur of vier werd ze weer thuisgebracht. Best 
lange dagen voor haar, maar ze had het naar haar 
zin. Ze leerde lezen en dat doet ze graag.” Lachend 
wordt er door Hennies moeder aan toegevoegd: 
“Alhoewel het wel nadelen had. Ze kreeg van school 
een contactschriftje mee, maar dat zat ze hardop in 
de bus terug naar huis voor te lezen. Toen hebben 
we maar aangegeven dat de contacten beter via een 
andere weg konden lopen.”

Neurologisch onderzoek
In Barendrecht wordt aangedrongen op 
neurologisch onderzoek. “We zijn toen met haar 

Het eerste wat opvalt als je richting het huis 

van de familie Doorn loopt, is de grote steen 

met inscriptie: ‘Eerste steen gelegd door 

Hennie Doorn, 7 maart 2013’. “Ik heb jaren in 

de woningbouwvereniging gezeten”, vertelt 

Hennies vader. “Iemand die bij dit project betrok-

ken was, stelde voor dat Hennie de symbolische 

eerste steen zou leggen. Dat vond ze prachtig. 

Er is ook een steen ingemetseld met de datum, 

maar zij heeft de gedenksteen mogen leggen. Ze 

hadden haar mede gevraagd, omdat zij de enige 

jongere in deze woningen is. Het zijn eigenlijk 

seniorenwoningen, maar wij hebben een wat uit-

gebreidere versie met een extra slaapkamer. Want 

Hennie is de weekenden meestal gewoon thuis.”
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Tekst: Els Arends

“Ze kreeg van 

school een 

contactschriftje 

mee, maar dat 

zat ze hardop 

in de bus terug 

naar huis voor 

te lezen.”

een ziekenhuistraject ingegaan. Het 
bleek dat ze minder hersencellen 
heeft. Nadeel van deze beperking 
is dat ze nog weleens overschat 
wordt. Uit onderzoek bleek dat ze 
op het gemiddelde niveau van 
een zevenjarige functioneert. Maar 
dat zie je niet aan de buitenkant. 
Ze kan prima min of meer 
zelfstandig functioneren, alleen 
op een ander niveau. We kunnen 
gerust weggaan en haar een 
tijdje alleen laten. Ook hoeven 
we er niet op te letten dat we 
thuis zijn als ze terugkomt 
van Molenheim. Ze heeft zelf 
een sleutel en zorgt dan voor 
zichzelf.” Ook doet Hennie 
graag boodschappen. “En ze 
past graag op”, vult Hennies 
vader aan. “Als we naar de 
kerk gaan, doet Hennie de 
oppasdienst. Ze is dol op 
kleine kinderen.”

Stage lopen
Als Hennie van 
Barendrecht afkomt, 
gaat ze stage lopen bij 
een schoonmaakbedrijf. 

“Dat liep niet zo lekker. Ze 
had er geen begeleiding 
en dat heeft ze echt nodig 
om iets goed te kunnen 
uitvoeren. Toen is ze naar 
Sommelsdijk gegaan, om 
daar stage te lopen in een 
verzorgingstehuis. Ze werkte 
daar in de linnenkamer en 
in de huishouding. Daar had 
ze wel goede begeleiding: 
ze waren telkens met z’n 
tweeën. Toch is ze daar niet 
lang geweest. Ze had teveel 
begeleiding nodig en daar 
werd geen subsidie meer 
voor gegeven, jammer 
genoeg.”

Molenheim
Zo komt Hennie terecht bij Adullam. 
In 2010 verhuist ze naar Molenheim. 
Daar gaat ze van maandag tot vrijdag 
heen. “Komend weekend gaat ze voor 
de eerste keer logeren”, vertelt haar 
moeder. “Dat wilde ze eerst niet, maar 
nu gaat ze toch, op eigen verzoek. Tja, 
wij worden ook ouder. Het zou fijn zijn 
als ze aan logeren went.” Verder gaat 
Hennie naar dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim. “Snoepjes in zakjes doen 
vindt ze niet zo leuk; dat is te simpel, 
zegt ze”, lacht de moeder van Hennie. 
“Liever doet ze schoonmaakwerk, 
zeemt ze ramen en ze maakt ook graag 
een praatje. Wilgenheim zit samen 
met de Ds. Joannes Beukelmanschool 
in één complex. Dat vindt ze erg leuk. 
Ze mag koffieschenken en kopiëren. 
Wat ze ook erg leuk vindt, is dat ze 
mag meehelpen in het winkeltje van 
Wilgenheim: Houtentiek. Ze maken daar 
van alles voor in de winkel en ze mogen 
meehelpen met afrekenen en inpakken.”

Computeren
Iets wat Hennie goed kan, is met de 
computer omgaan. “Ze heeft zelf geen 
internet, maar hier thuis gebruikt ze het 
wel. Zodra hier sirenes te horen zijn, 
rent ze naar boven, naar de computer, 

om op te zoeken wat 
er is gebeurd. Ze is ook 
al weken van tevoren 
bezig om op te zoeken 
wat voor weer het 
wordt. Zo zouden we 
naar de Duikenburgse 
Dagen gaan. Al weken 
eerder kijkt ze wat de 
weersverwachting is en 
dan roept ze van boven: 
‘Er komt regen, hoor!’ Wij 
moeten daar weleens om 
lachen, want er verandert 
in de loop van de weken 
natuurlijk nog van alles.”

• Ze is dol op kleine kinderen.
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Tekst: redactie

Zomer 2015 
in beeld!

1

1   “Ook al is het 30 graden op Veldheim, Jacob 
Koopman, Gerard Bakker en Ingrid Lodder werken 
gewoon door en zorgen voor heerlijk koude voeten!”

2   Op een prachtige, zonnige zomerse dag heeft 
Arwin Goedhart (Kroonheim) voor woongroep 
Kwikstaart heerlijke, verse bowl gemaakt!

2
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In de lens

Al heeft de herfst zijn intrede weer gedaan… 
samen met bewoners, deelnemers en logés 
genieten we nog even na van zomer 2015.

Zomer 2015 
in beeld!

4

3   Geertje van de Riet 
(Beekheim) op een zonnige 
dag druk bezig om de ramen 
te zemen.

4   Gijsbert van Veldhuizen 
(Beekheim) geniet op een 
terrasje.

6   Lia Evers, Mark Marchal en Jannie Sanders 
(Beekheim) genieten van het mooie weer bij 
de Waal in Ochten.

7   Aart-Jan van Middelkoop, 
Lenny Roodenburg en Johanna 
Groeneveld (Molenheim) vinden 
dat een spelletje niet alleen voor 
de winteravonden is…

8   Coen van Stam 
(Waardheim) geniet op 
een warme zomerdag van 
een teiltje met water.

5   Jacob Koopman 
(Beekheim) smult van 
zijn patat!

53

7

8

6
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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



 Wat is een zorgplan? Wanneer wordt het zorgplan besproken?

Met wie?

BETER IN BEELD

BETER 
IN BEELD

Bespreking van een zorgplan*
Bij Adullam mag je meedenken over je zorgplan. Samen met je begeleider, over wat je fijn 
vindt. Een bijzonder moment is de zorgplanbespreking. Ben jij daarbij weleens aanwezig 
geweest? Of nog niet…? Wil je er meer over weten? Lees dan verder…

Mag je wel/niet aanwezig zijn?
Je mag aanwezig zijn als je dit kan en leuk vindt. Je eerstverantwoordelijk begeleider 
zorgt hiervoor. Je mag meepraten. Dan mag je ook een handtekening zetten als je het 
eens bent met de zorg. Als je niet aanwezig kunt zijn, dan helpt je eerstverantwoordelijk 
begeleider jou. Hoe? Je eerstverantwoordelijk begeleider kijkt en luistert goed naar jou, 
zodat hij of zij weet wat jij fijn vindt. Dat is fijn, hè! 

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

waar je bent geboren,
Met je eerstverantwoordelijk begeleider 
(evb’er) van de plek waar jij woont,

Een zorgplan is een plan waarin netjes de belangrijkste 
informatie over jou staat beschreven. Bijvoorbeeld:

In het zorgplan staat precies hoe daaraan gewerkt kan 
worden. Dit kan volgende maand zijn, maar ook over een 
jaar. Zolang de Heere je het leven geeft.

*   Het zorgplan heeft de naam: Individueel Zorg- en Activiteitenplan (IZAP). Dat is een lang en moeilijk woord. Je mag het 
vergeten. Als je maar onthoudt dat er een plan is, waarin belangrijke zaken en wensen over jou staan.

Eén keer in de twee jaar. 

of je naar school bent geweest,
met de leidinggevende of een ander 
persoon die meedenkt,

 welk werk jij doet, met de orthopedagoog,

 met je ouder(s)/verzorger(s)

en natuurlijk met jouzelf, als je aanwezig 
kunt en wilt zijn.

welke beperking jij hebt en wat nodig 
is om er goed mee om te gaan. 

Alvast (als je aanwezig 
bent) een goede zorgplan-
bespreking gewenst! 23



24

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



Truckersrit

“Ik vind het leuk in een vrachtauto!”
Kroonheim-bewoners kijken uit naar truckersrit

Elk jaar is het programma hetzelfde, en elk jaar is het weer 
leuk. Wie er in Uddel niet aan denkt dat het de dag van de 
truckersrit is, wordt er door het claxonneren wel aan herin-
nerd. Veel mensen nemen de moeite om ze langs de route 
toe te zwaaien, tot groot plezier van de chauffeurs en hun 
passagiers, met hun glunderende gezichten. Een aantal 
bewoners gaat zelfstandig mee, anderen gaan met familie, 
een vrijwilliger of met groepsbegeleiding. Ze hebben een 
onvergetelijke zaterdag!

Meerijden in een vrachtauto. Mensen langs de route 
die zwaaien en daarna nog een lekkere snack. Reden 
genoeg voor veel Kroonheim-bewoners om uit te 
kijken naar de truckersrit. Vol enthousiasme vertelt 
Chiel over zijn belevenissen: “Heel veel mensen 
zwaaien!” Ook Dineke en Martie genieten. 

Chiel over de truckersrit
“Ik vind het leuk in een vrachtauto. En je kunt heel veel 
truckers zien, echt heel veel. Mijn gastgezin heeft mij 
gebracht en we gingen eerst samen koffie drinken. Ik zat 
in een hele mooie vrachtauto. Ik geloof een rode, maar 
dat weet ik niet zeker meer. Langs de weg staan heel 
veel mensen te zwaaien. Ik zag ook nog bekenden langs 
de weg: vrijwilligers van Kroonheim en mensen van de 
zang. Als je terugkomt, krijg je nog worstjes of frikadel-
len. Het is heel leuk. Dit jaar ga ik weer mee, hoor!”

• Chiel in het midden. Naast hem zijn gastgezin.

• Martie van Appeldoorn voelt zich een heuse chauffeur!

Tekst: Woukje Nieuwenhuis-Doornenbal

• Dineke van Asselt 
(rechts), samen met 
haar begeleidster Nely 
Stomphorst (midden) 
en haar nichtje 
Margreet Meijer (links).
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V Ds. Zwartbol haalde in zijn meditatie 
aan dat de schoolkinderen zongen: 
“We zijn zo blij, we zijn zo blij, we gaan 
verhuizen”, toen ze lopend van de oude 
naar de nieuwe school gingen. Een 
herkenbaar beeld: zingende kinderen. 
“Maar”, zo voegde hij eraan toe, “ik 
moest wel denken: wij kunnen hier wel 
verhuizen naar een andere school, maar 
er komt voor ons allemaal een verhuizing 
en die is voor eeuwig. In de Bijbel staat: 
‘De mens gaat naar zijn eeuwig huis’; als 
we daaraan denken, zijn we dan ook blij? 
Zouden we dan ook kunnen zingen? 
Deze vraag geldt voor eenieder van ons: 
we zijn een ogenblik in de tijd, en daarna 
de eeuwigheid.” Vanuit Openbaring 7:1-3 
wenste de dominee iedereen toe: “We 
wensen dat de Engel hier mag rondgaan 
om harten aan te raken. Dan is er blijd-
schap in de hemel, wanneer een zondaar 
zich tot God bekeert.”

Indruk
Voor Wilgenheim betekent de nieuw-
bouw een verhuizing voor een deel van de deelnemers. Daarnaast zijn ook 

diverse nieuwe deelnemers gekomen 
op Wilgenheim. Raad van Bestuur de 
heer A. Prins haalde in zijn toespraak 
een mevrouw aan, die in één zin het 
belangrijkste van de verhuizing kernach-
tig samenvatte. “Ze vertelde me dat haar 
zoon voor het eerst naar Wilgenheim 
gaat. Deze zoon ging eerder nog naar 
een openbaar activiteitencentrum. 
Hij vertelde tegen haar: ‘Mam, op 
Wilgenheim hebben ze ook de Bijbel…!’ 
Dat maakt indruk hoor, en het geeft aan 
dat de behoefte aan identiteitsgebon-
den zorgverlening blijft.” Een eerlijk en 
hartverwarmend bericht.

“Op Wilgenheim heb  ben ze ook de Bijbel”
Officiële opening brede school   Wilgenheim een feit Vrijdag 12 juni jongstleden was 

het zover: de officiële opening 

van Wilgenheim of, beter gezegd, 

de brede school! Samen met 

de kinderen van de Ds. Joannes 

Beukelmanschool en de peuters 

van Kiekeboe kwamen de 

deelnemers van Wilgenheim bij 

elkaar in de Eben-Haëzerkerk te 

Alblasserdam. Ds. Th.L. Zwartbol 

verzorgde de meditatie, waarna 

toespraken klonken en de 

openingshandeling werd verricht. 

De opening is een feit, maar: 

“Moeten we trots zijn op de brede 

school? We kunnen beter een 

oud gebouw hebben met de 

vreze des Heeren, dan een nieuw 

gebouw zonder God.”

• Ter gelegenheid van de opening is een 
mooi magazine uitgegeven, dat mogelijk 
is gemaakt door adverteerders. U kunt deze 
online lezen op: www.adullamzorg.nl/
openingwilgenheim. 

• Schoolkinderen, peuters en deelnemers maken samen met 
de heer Bakker en de heer Zevenbergen een mega-puzzel, en 
dat valt niet mee!

• “Hè hè, hij is af!” Voldaan 
poseren deelnemers Erik van 
der Beek (links) en Marten 
van Erkel naast de puzzel.
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Puzzel
Na de toespraken vertrok iedereen 
lopend naar de brede school. Daar 
mochten schoolkinderen, peuters en 
deelnemers gezamenlijk met de heer L. 
Bakker - oud-voorzitter van het school-
bestuur - en de heer P.A. Zevenbergen 
- voorzitter Raad van Toezicht Adullam 
- de openingshandeling verrichten. Er 
werd een enorme puzzel gemaakt. Het 
resultaat? Een creatieve weergave van 
de logo’s van de drie deelnemende 
organisaties. Vervolgens kon de nieuw-
bouw bezichtigd worden, terwijl de 
deelnemers van Wilgenheim hapjes en 
drankjes uitdeelden.

Tekst: Jan van Velthuizen    Foto’s: C. van der Wal en W. van Erkel

“Op Wilgenheim heb  ben ze ook de Bijbel”
Officiële opening brede school   Wilgenheim een feit 

• In een mooie werkplaats kan Sjaak 
Beyer met veel plezier allerlei houten 
producten maken.

• Het domein van Jaco van Drunen: 
’t Snoepklompje.

• Deelnemer Henrike van Erkel laat winkel 
Houtentiek zien. Hier kunt u terecht voor 
zelfgemaakte producten: van houten 
producten tot luierklokken. Ook vindt u bij ons 
bakproducten, snoep, kaarten, etc. Van harte 
welkom om eens rustig te komen kijken.

Wat is een brede 
school nu precies?

Historie van Wilgenheim

Dit begrip is inmiddels wijd-
verbreid en krijgt verschillende 
invullingen. Het betreft altijd een 
school die niet alleen onderwijs 
verzorgt, maar ook de brede 
ontwikkeling van kinderen 
bevordert door samen te werken 
met andere (culturele) organi-
saties in bijvoorbeeld zorg en 
welzijn. Hiermee komt een brede 
school tot een breed educatief 
aanbod voor kinderen. De 
brede school waar Wilgenheim 
deel van uitmaakt, zorgt dat 
kinderen van twee tot twaalf 
jaar onderwijs krijgen, waar de 
integratie van mensen met een 
verstandelijke beperking bij 
inbegrepen is. Stichting Adullam 
voor Gehandicaptenzorg, Ds. 
Joannes Beukelmanschool en 
Peuterspeelzaal Kiekeboe zijn 
positief over deze samenwerking. 

• Al vanaf september 2009 heeft Adullam een dagactiviteitencentrum 
(DAC) in Alblasserdam. Dat DAC is begonnen als dependance van locatie 
Waardheim te Puttershoek, dat inmiddels te klein was geworden voor alle 
deelnemers. De dependance was gevestigd in enkele zalen van de Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland. 

• In september 2010 verhuisden de deelnemers naar enkele lokalen van een 
voormalige school aan de Rijnstraat. Hier kregen ongeveer 25 deelnemers 
activiteiten aangeboden.

• In 2011 ging de dependance als zelfstandige locatie verder onder de naam 
Wilgenheim.

• Op 12 juni 2015 is de nieuwbouw aan de Rembrandtlaan officieel geopend. 
Momenteel zijn dagelijks ongeveer 45 deelnemers actief op Wilgenheim. 
Een aantal van hen werkt in de school, in de winkel Houtentiek, op de 
inpakafdeling of in de houtwerkplaats. Ook werken enkele deelnemers in 
gezinnen of op de kinderboerderij. Deelnemers met een zeer ernstige of 
meervoudige beperking worden licht arbeidsmatige en belevingsgerichte 
activiteiten aangeboden.
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Hoe is mijn hobby begonnen? Het was 18 jaar geleden 
dat ik op Waardheim zat, en de groepsleiding heette 
Heidie Bonenstro. Zij speelde een voorspel op het orgel 
en ik moest raden bij welke psalm het voorspel hoorde. 
“Jij bent muzikaal”, zo kreeg ik te horen. Ik zei: “Kom nou, 
ik heb helemaal niets met muziek.” Heidie wilde mij wel 
orgelles geven en zo is het begonnen.
Ik ben met mijn ouders naar de muziekwinkel 
Johannes de Heer gegaan. Daar heb ik een keyboard 
gekocht. Later kreeg ik van ome Wim Broekhuizen les. 
Het was erg gezellig. Ondertussen kan ik psalmen uit 
het orgelboek van Drenth spelen, akkoorden met vier 
vingers, en dat is boven verwachting: mijn oom dacht 
altijd dat ik maar met drie vingers zou kunnen spelen. 
Arie van der Vlist is een organist die last van spasme heeft. Hij 
kan het ook, dus dan lukt het mij ook, dacht ik.
Nu heb ik een orgel op mijn kamer staan met twee klavieren. 
Hier speel ik elke dag op en daar geniet ik erg van. Trouwens, 
mijn huisgenoten ook hoor! Ik begeleid nu het psalmgezang 

in de huiskamer. Ik speel ook wel samen met groepsleiding: 
panfluit, cello, blokfluit… Nou, u snapt het al: het is een 
muzikale boel op Molenheim! Muziek maken: ik kan het 
iedereen aanbevelen!

Een hartelijke groet van Johanna Groeneveld

Ik ben Chiel Dubbeld en ik woon op Kroonheim in Uddel, 
op woongroep Leeuwerik. Ik hou van puzzelen. Ik ben ook 
goed in puzzelen. Het is mijn hobby. Elke dag doe ik het. 
Ik puzzel op mijn slaapkamer. Daar heb ik een tafel staan 
waar ik aan puzzel. Het maakt me niet uit wanneer ik het 
doe, ik vind het altijd leuk. Ik doe het al heel lang. Ik was 
dertig toen ik begon met puzzelen. Ik doe een week over 

een puzzel 
van 500 
stukjes en 
ik doe een 
maand over 
een puzzel 
van 1000 
stukjes. Een 
puzzel van 
500 stukjes 
vind ik 
makkelijk, 
maar een 
puzzel van 

1000 stukjes vind ik best moeilijk. Ik maak ook allerlei 
soorten puzzels. Puzzels van dieren, zoals honden, tijgers, 
olifanten of paarden. Ook maak ik weleens een puzzel met 
boten erop of een raceauto. Ik puzzel alles aan elkaar. De 
puzzel met de raceauto vind ik het mooist. De moeilijkste 
puzzel die ik gemaakt heb, was een puzzel met tijgers. Ik 
kan goed alleen puzzelen, maar als de puzzel moeilijk is 
dan vind ik het fijn als de groepsleiding mij kan helpen 
met moeilijke stukjes te vinden. Sommige groepsleiding 
kunnen goed puzzelen, maar anderen helemaal niet. Maar 
altijd komt mijn puzzel af.
Als de puzzel af is, vraag ik aan iedereen of ze mijn puzzel 
willen zien. Want als mijn puzzel af is, laat ik heel graag aan 
iedereen zien hoe mooi mijn puzzel is geworden.
Ik koop geen puzzels meer, want anders krijg ik er teveel. 
Ik heb al heel veel puzzels. Ik heb ook puzzels op mijn 
slaapkamer hangen die ik zelf gemaakt heb.
Heel mijn slaapkamer is vol van het puzzelen: ik heb dozen 
met puzzels opgestapeld staan, op de muren hangen puz-
zels en op mijn tafel is altijd wel een puzzel te vinden die ik 
aan het maken ben.

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

Muzikaal talent

Hobby’s

Iedere dag puzzelen
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B
Kinderdagcentrum Veldheim naar Barneveld

Adullam wil aansluiten bij het gewone 
leven: ‘alle kinderen gaan naar school’. 
Voor een kind dat vanwege de extra 
zorgvraag niet naar het reguliere 
basisonderwijs kan, bestaan er regio-
nale scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs, zoals de 
Rehobothschool. Op KDC 
Veldheim wordt de ontwik-
keling van het kleine kind 
met een achterstand of 
medische zorgvraag al op 
vroege leeftijd begeleid 
en ondersteund. Nog wel 
spelenderwijs, maar zeker 
met kennis en inzicht, wat 
het kind ten goede komt. 
Brand (56) vertelt: “Het blijkt 
dat kinderen die op het KDC 
hebben gezeten, beduidend 

sneller aansluiting hebben op de 
(speciale) basisschool, dan kinderen die 
vanuit thuis de overstap maken. Ouders 
en kinderen noemen KDC Veldheim nu 
ook al ‘school’. Regelmatig horen we 

ouders tegen hun kind zeg-
gen: ‘Ben je weer naar school 
geweest?’”

Passende omgeving
Het KDC bevindt zich straks 
in hetzelfde gebouw als de 
Rehobothschool. Diverse 
ruimtes en faciliteiten zoals 
het plafondtilliftsysteem, 
speelfaciliteiten en de 
snoezelruimte worden 
gezamenlijk gebruikt. De 
orthopedagoog, logo-
pedist, ergotherapeut, 

 Kinderdagcentrum Veldheim 
 gaat intensiever sam  enwerken met Rehobothschool

Zorg en onderwijs op maat voor kinderenBuiten is het regenachtig 
en kil, binnen zijn Marlies 

van Vliet, Margreet Oskam 
en de heer J. Brand in 

gesprek over de toekomst 
van kinderdagcentrum 

Veldheim te Ede. Het streven 
is om nog betere zorg en 

begeleiding te bieden aan 
kinderen met een (soms 

ernstige) beperking. Dit wordt 
mogelijk met de verhuizing 
van het kinderdagcentrum 
(KDC) naar de nieuwbouw 

die de Rehobothschool 
realiseert in Barneveld. In D.V. 

de zomer van 2016 hopen 
het kinderdagcentrum en 

de school op één locatie 
samen te werken. De heer 
Brand, locatiecoördinator 

van Veldheim, vat het mooi 
samen: “Door intensiever te 

gaan samenwerken wordt de 
kwaliteit van de zorg en het 

onderwijs verbeterd.”
• De heer Brand 
verwacht met de 
samenwerking tussen 
zorg en onderwijs een 
flinke kwaliteitsstap 
te maken.

• Spannend, weet Alerta het juiste woord bij het juiste plaatje te vinden?
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fysiotherapeut en diëtist zijn straks 
voor de kinderen dezelfde of gaan 
onderling meer samenwerken. Door 
de combinatie van goede faciliteiten 
en kundige (medische) begeleiding 
ontstaat een goed klimaat, ook voor 
kinderen met een hoge verpleeg- en/of 
begeleidingsvraag.

Vloeiende overgang naar school
De schoolvoorbereidende groep van 
het KDC verwacht veel voordeel te 
hebben van de samenwerking met 
de Rehobothschool. De aandacht ligt 
bij deze groep in het spelenderwijs 
aanleren van vaardigheden, zodat 
kinderen gemakkelijker door kunnen 
stromen naar het speciaal (basis)onder-
wijs. Marlies van Vliet (24) begeleidt 
samen met een collega een groepje 
van tien kinderen en legt het verschil 
uit: “Ook nu is er per kind overleg met 
de Rehobothschool, wanneer hij of 
zij door kan stromen naar de school. 
Soms moet een kind nog leren knippen 
of het verschil weten tussen groot en 
klein.” Toch blijft de overstap naar school 
groot. De kinderen komen ineens in een 
andere omgeving, met andere kinderen 

en nieuwe juffen. Marlies: “Een moeder 
vertelde me bijvoorbeeld dat haar kind 
pas na de kerstvakantie gewend was 
aan de nieuwe schoolomgeving.” In de 
nieuwbouw wennen de kinderen aan 
de juffen doordat ze hen regelmatig 
zien in de gang of op het gezamenlijke 
schoolplein. “Doordat de kinderen straks 
in dezelfde vertrouwde omgeving 
blijven, levert dit veel minder spanning 
en stress op. Ook is het straks eenvou-
diger om als begeleider en leerkracht 
kennis en ervaringen te delen voor een 
betere begeleiding van de kinderen.” 
Verder is het mogelijk om bijvoorbeeld 
één dag in de week naar de schoolafde-
ling te gaan en dit langzamerhand uit te 
breiden.

Schoolbrede zorgverlening
De Rehobothschool gaat op de nieuwe 
locatie gebruikmaken van de zorgver-
lening van Adullam die door jarenlange 
ervaring opgebouwd is. Margreet 
Oskam-Spies (31) vertelt over haar werk 
als begeleider van de zorggroep van 
KDC Veldheim: “In deze groep hebben 
we nu acht kinderen. Hierbij hebben 

we te maken met zuurstof toedienen, 
saturatie bewaken, sondevoeding en 
medicijnverstrekking. Ook het begelei-
den van kinderen en jongeren tijdens 
een epileptisch insult hoort bij ons 
werk. We werken hierbij nauw samen 
met een fysiotherapeut, ergotherapeut 
en een diëtiste, om de zorgverlening 
zo optimaal mogelijk te houden.” Het 
voelt voor de kinderen heel vertrouwd 
als hun eigen begeleider de verzorging 
doet. Margreet: “Als begeleider ken je 
de kinderen en weet je precies hoe je 
met ze om moet gaan. Dit levert minder 
spanning op en zo blijven de kinderen 
rustiger.” Binnen de samenwerking kun-
nen kinderen van de Rehobothschool 
die meer zorg nodig hebben, gewoon 
naar school. En als een hele dag niet 
haalbaar is, kan ’s middags een rustiger 
programma geboden worden in het 
KDC.

Nieuw begin
Marlies en Margreet zien uit naar de 
nieuwe omgeving, ‘een nieuw begin’ 
noemen ze het. “De faciliteiten worden 
een stuk beter. Zo kunnen we veel 
beter werken aan zindelijkheidstraining, 
omdat de kinderen niet over de gang 
naar de wc hoeven. Ook het binnen-
speellokaal en een snoezelruimte zijn 
echt mooi voor de kinderen.” Daar is 
Brand het helemaal mee eens: “Met 
deze samenwerking tussen zorg en 
onderwijs neemt de kwaliteit toe. We 
verwachten dat dit de ontwikkeling van 
het kind ten goede komt en ook dat 
steeds meer ouders hun kind een plekje 
gaan geven binnen deze nieuwe zorg-/
onderwijsomgeving met een betrouw-
bare reformatorische identiteit.”

Tekst: Jan van Velthuizen   Foto’s: A. Doornenbal

 Kinderdagcentrum Veldheim 
 gaat intensiever sam  enwerken met Rehobothschool

Zorg en onderwijs op maat voor kinderen

• Margreet (links) en Marlies: “We zien 
uit naar het kinderdagcentrum in een 
schoolomgeving.”

• Marien geniet van het samen muziek 
maken, terwijl hij in de statafel staat.
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KAARTENACTIETekst: Corine Geneugelijk

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2015
Ansichtkaarten - 5 kaarten in een pakje € 1,-
Enkele kaart met envelop - 4 kaarten + 4 enveloppen € 1,-
Dubbele kaarten - 4 kaarten + 4 enveloppen € 1,50
U kunt de kaarten bestellen/kopen bij uw dichtstbijzijnde 
comité/verkooppunt of Adullam-voorziening. De adressen 
vindt u op www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten.

Ook dit jaar verkoopt Adullam kerstkaarten. De 
deelnemers van de verschillende dagactiviteiten-
centra zijn al druk bezig met het inpakken van al 
die kaarten. We hopen dat u veel kaarten koopt, 
zodat zij veel werk hebben en Adullam veel geld 
verdient! We hebben weer verschillende soorten:

Comités/verkooppunten kunnen 
de kaarten bestellen bij:
DAC Veldheim
Bovenbuurtweg 33
6717 XA Ede
T 0318 64 86 60
E bestelling@adullamzorg.nl

Wij zijn geopend op werkdagen 
tussen 9.30 en 15.00 uur. Bezoek 
is alleen mogelijk op afspraak.
Plaats uw bestelling op tijd, 
zodat wij tijd hebben om de 
kaarten in te pakken en u niet 
voor niets komt.

Ons assortiment kerstkaarten is 
nog groter dan u op deze pagina 
ziet. Helaas past niet alles in het 
blad. Dus zoekt u een bepaalde 
serie of bent u benieuwd wat 
we nog meer hebben? Vraag het 
ons gerust!

Wilt u weten welke kaarten 
nog meer bij een bepaalde 
serie horen? Neemt u dan eens 
een kijkje op de website van 
Adullam: www.adullamzorg.nl/
eindejaarskaarten.

Kent u me nog? Ik ben Corrie de Bruin.
Ik pak al 25 jaar de kaarten in.
Op de foto ziet u hoe leuk ik het nog 
steeds vind!
De oudjes doen het nog goed.
Vroeger ging ik zelf langs de deur.
Dit gaat nu niet meer.
Wilt u het voor mij doen?
Dan krijgen we weer lekker veel poen.

VN 15-01 (ansichtkaart) GKVN 15-02 (ansichtkaart)

GKVN 15-04 (ansichtkaart)

BWNJ 13-03 – dubbel met envelop 

– kinderen
GKVN 13-06 – enkel - molens

GKVN 1506 (dubbele kaart met envelop)

VN 15-03 (dubbele 

kaart met envelop)

GKVN 15-05 (dubbele 

kaart met envelop)

GKVN 14-04 – enkel 
met envelop - kind 
Canada

Inpakster met 25 jaar ervaring
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Met pijn in zijn hart
De heer J. de Graaf is per 1 juli 2015 
afgetreden als lid van de Raad van 
Toezicht. Hij vertrouwt ons toe dat 
het afscheid nemen in zijn hart 
wel pijn doet! Dat is ook goed te 
begrijpen: de heer De Graaf was een 
bekend gezicht binnen Adullam. 
Reeds in 1990 werd hij benoemd 
in de bestuurscommissie voor 
Zuidwest-Nederland, waarna hij op 
30 juni 1995 benoemd werd in het 
toenmalig bestuur van Adullam. Door 
zijn betrokkenheid en consciëntieuze 
manier van werken heeft hij altijd 
een goede bijdrage geleverd aan het 
bestuur.
Vrijwel de gehele groei van Adullam 
heeft De Graaf meegemaakt. Bij de realisatie van DAC Waardheim in 1995 

is de heer De Graaf het meest betrok-
ken geweest. Vanaf het begin heeft 
hij zich erg ingezet voor het ontstaan 
van Waardheim; dat werd gerealiseerd 
in zijn eigen woonplaats. Toen in 
2009, met de instelling Zuiderheim, 
ook de intensieve 24-uurszorg startte 
in Puttershoek, gaf dat reden om de 
heer De Graaf persoonlijk de ope-
ningshandeling te laten verrichten.

Eén ding is 
altijd hetzelfde 
gebleven
Bestuurscommissie, 
bestuur, Raad van 
Beheer, Raad van 
Toezicht: het zijn 
ontwikkelingen op 
bestuursniveau van 
Adullam, die De 
Graaf allemaal heeft 
meegemaakt. Eén 
ding is hetzelfde 
gebleven: de zorg 
voor mensen met 
een beperking, op 
grond van Gods 
Woord. De heer De 

Graaf heeft dit altijd voor ogen gehad, 
in het belang van de zorgvragers en 
de achterban. Identiteitsgebonden 
zorg vraagt ook nu keuzes die niet 
altijd in de lijn liggen met de alge-
mene gedachtenlijn van Nederland. 
Al ons handelen is van Gods zegen 
afhankelijk. In dit licht heeft De Graaf 
steeds zijn bijdrage geleverd. We zijn 
de heer De Graaf erg dankbaar voor 
zijn grote inzet al die jaren!

Wisseling leden Raad van Toezicht

• De heer J. de Graaf was ruim 25 jaar actief.

Wie voorafgaand aan een Adullam-bijeenkomst de aula binnengaat, hoort mooie 
orgelklanken. Het is de heer De Graaf die het orgel bespeelt. Hij is sinds jaren vaste 
organist bij algemene Adullam-bijeenkomsten. Het is fijn zingen met de heer De Graaf 
als organist! Nu is hierin verandering gekomen. De heer De Graaf neemt afscheid. 

De regels ten aanzien van bestuur en toezicht in de 
zorg zijn veranderd met de zogenaamde Zorgbrede 
Governancecode. De zittingstermijn als lid van de Raad 
van Toezicht is gemaximeerd, waardoor vanaf nu jaarlijks 

(per 1 juli) een lid van de Raad van Toezicht van Adullam 
zal aftreden. De heer De Graaf is het eerste lid dat aftreed 
volgens dit rooster. Jaarlijks zal D.V. ook een nieuw RvT-lid 
worden geworven.

De heer J. de Graaf neemt afscheid

We zijn de heer De 

Graaf erg dankbaar 

voor zijn grote inzet 

al die jaren!
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Tekst: Everdien Schalk

Per 1 juli 2015 is de heer mr. G.B. van 
Driel RB benoemd tot lid van de Raad van 
Toezicht. We heten hem hartelijk welkom! 
We maken nader kennis door hem een 
aantal vragen te stellen.

Wilt u zich kort voorstellen?
Mijn volledige naam is Machiel van 
Driel, woonachtig in Dordrecht en 39 
jaar. Mijn vrouw en ik zijn ruim zeven-
tien jaar getrouwd en wij hebben 
zeven kinderen gekregen. Al die jaren 
zijn we lid van de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland. Vanaf 2001 
maak ik deel uit van het Dordtse 
schoolbestuur, waarvan vanaf 2011 als 
voorzitter. Sinds 2003 ben ik eigenaar en 
directeur van een belastingadvieskan-
toor, Van Driel Fruijtier btw-specialisten, 
dat zich dagelijks bezighoudt met 
vraagstukken op het gebied van de 
btw. Adullam ken ik al heel lang, vooral 
vanuit de zakelijke context, maar uiter-
aard ook vanuit het kwartaalblad en de 
verkopingen.

Wat houdt uw werk in?
Wij willen echt ‘btw-specialist’ zijn. Van 
deze belastingsoort weten wij alles 
en daarover kan op onze kennis een 
beroep worden gedaan. Wij adviseren, 
doceren, procederen, optimaliseren, et 
cetera; alles met de bedoeling dat een 
bedrijf of instelling niet teveel btw, maar 
ook niet te weinig btw betaalt.

Wat dreef u ertoe te reageren op de 
vacature van de Raad van Toezicht?
Het is moeilijk hier antwoord op te 
geven, omdat dat geen zaak van alleen 
maar het verstand is. Na vele jaren ker-
kelijk en via scholen met jongeren te 
hebben opgetrokken, zocht ik (zij het 
niet actief ) naar een andere doelgroep 

dan jongeren 
en onderwijs. 
Meerdere keren 
zag ik de vacature 
en het liet me niet 
los. De dagelijkse 
inspanning die 
velen verrichten 
om zorg voor 
mensen met een beperking mogelijk 
te maken, trof me. Ik wil(de) vanuit 
die rol ook bijdragen aan de zorg 
voor onze naaste en voor hen en alle 
medewerkers het goede zoeken. Vooral 
treffend waren voor mij de woorden: 
“Samen dienend bezig zijn en bijdra-
gen aan zorgverlening waarbij het 
eeuwigheidsperspectief leidend is.” Het 
ontbreekt me aan vaardigheden om de 
feitelijke zorg te verlenen, maar als lid 
van de Raad van Toezicht kan ik toch 
vanuit dit perspectief het goede voor 
hen zoeken.

Een blik vooruit: hoe ziet u identiteits-
gebonden zorg in de toekomst? 
Gegeven alle ontwikkelingen in 

Nederland zal identiteitsgebonden 
zorg scherper bekeken gaan worden. 
Waar het kan en mag, moet worden 
bezien of het ‘meegaan’ met name 
Bijbels te verantwoorden is! Dan moe-
ten we (vaker) gefundeerd kunnen en 
willen uitleggen waarom we iets wel 
of juist niet doen en waarom die keuze 
het meest juist, maar ook heilzaam 
is! Het moet ons sterken dat God de 
Heere regeert en dat het Hem nim-
mer uit de hand loopt! Als de Heere 
onverdiend het werk binnen Adullam 
zegent, zal dit niet onopgemerkt 
blijven.

Wat is, wat u betreft, het belangrijk-
ste speerpunt voor Adullam als het 
om identiteit gaat?
Binnen de gehele organisatie zijn 
concrete afspraken gemaakt over hoe 
de identiteit inhoud en vorm krijgt. 
Het bewaken van deze afgesproken 
grenzen is van groot belang; ook voor 
het beeld bij mensen buiten onze 
achterban en de overheid. Hieraan wil 
ik toevoegen dat het toezien hierop in 
de eerste plaats liefdevol, maar daar-
naast ook duidelijk moet gebeuren.

Welkom aan de heer G.B. van Driel

“We zullen vaker 

moeten uitleggen 

waarom we vanuit 

onze identiteit iets wel 

of juist niet doen.”

• De heer G.B. van Driel benoemd als lid van de Raad van Toezicht.
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Puzzelen

Hallo jongens en meisjes,

In de onderstaande puzzel ga je veel over de verschillende woon- werk- en 
logeerhuizen van Adullam leren. Als je dit contactblad goed leest, kun je daar alle 
antwoorden in vinden. En als je het moeilijk vindt, is er vast wel iemand die je wil 
helpen. Ik zal alvast verklappen dat de meeste antwoorden op dezelfde bladzijde te 
vinden zijn. Doe je best en stuur de quiz vóór D.V. 19 oktober a.s. naar:

De Adullam-

        ABC-quiz

1. In welke plaats is locatie Wilgenheim in juni geopend? A _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

2. Hoe heet de woonvoorziening in Barneveld? B _   _   _   _   _   _   _ 

3. Vier keer per jaar ontvang je het Adullam - ……. in de brievenbus. C _   _   _   _   _   _ 

4. Drukkerij Van der Perk verzorgt het …….. van het Adullam Contact. D _   _   _   _   _   _   _

5. Hoe heet het Activiteitencentrum in Nunspeet? E _   _   _   _   _   _   _   _   _

6. Soms mogen bewoners of deelnemers naar een bruiloft,  het is dan ……. F _   _   _   _ 

7. Instelling Muiderheim vind je in …….. G _   _   _   _   _   _   _   _   _

8. In Staphorst is een kringloopwinkel met de naam: De …….. H _   _   _   _   _   _   _   _   _

9. Muiderheim en Kroonheim zijn een ………. van Adullam. I _   _   _   _   _   _   _   _   _

10. Dit is nummer 3 van de 30e …….. van het Adullam Contact. J  _   _   _   _   _   _   _ 

11. In Uddel wonen en werken mensen op de instelling …….. K _   _   _   _   _   _   _   _ 

12. Eén van de woonvoorzieningen in Staphorst heet …….. L _   _   _   _   _   _   _   _   _

13. Dichtbij de duinen kun je logeren in De …….. M _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

14. De locaties zijn verspreid door heel …….. N _   _   _   _   _   _   _   _ 

15. Logeerhuis De Mantelienge vind je in …….. O _   _   _   _   _   _ 

16. De instelling Zuiderheim kun je bezoeken in …….. P _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

17. Deze puzzel noem je ook wel een …….. Q _   _   _ 

18. Het Adullam Contact word samengesteld door de …….. R _   _   _   _   _   _   _ 

19. Hoe heet de kinderboerderij in Staphorst? S _   _   _   _   _   _ 

20. Hoeveel logeerhuizen zijn er bij Adullam? T _   _   _

21. In welke plaats is activiteitenboerderij Kroonhoeve? U _   _   _   _ 

22. Hoe heet de activiteitenboerderij in Bennekom? V _   _   _   _   _   _   _   _ 

23. In Puttershoek worden dagactiviteiten aangeboden op …….. W _   _   _   _   _   _   _   _ 

24. Hoeveel keer per jaar verschijnt het Adullam Contact? _  X

25. Hard werken kunnen de deelnemers wel, ze zijn heel …….. Y _   _   _   _   _ 

26. Hoeveel dependances heeft Adullam? Z _   _ 

Voor de jeugd Tekst: Jacoline Spelt

De prijswinnaars        van de vorige keer zijn:Jasper van der Steluit Krimpen aan de Lek (6 jaar)Alice Everts 
uit Punthorst (8 jaar)Gerita van Wely uit Ochten (10 jaar)

Puzzelpost Adullam
Spoekeboompje 28
8075 DK Elspeet
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Ook de boekverkoper heeft veel 
liever dat de straatmuzikanten weg-
gaan. Vanachter de toonbank kijkt 
hij toe wat de muzikanten voor zijn 
winkeltje uitspoken. Hij vraagt zich 
af hoelang deze herrie nog duurt. 
Gelukkig, na een kwar-
tier houdt de muziek 
op! Dan komt één van 
de straatmuzikanten 
de winkel binnen. 
John heet hij. Vroeger 
ging deze jongen naar 
de kerk, maar nu hij 
met deze vrienden 
omgaat is hij jaren 
niet meer naar de 
kerk gegaan. “Meneer, 
hebt u nog een fooitje 
voor ons? Per slot van 
rekening hebt u onze 
muziek gehoord en 
daar moet u toch wat 
voor over hebben!” 
Wat brutaal kijkt John 
hem aan. De boekverkoper aarzelt 
even. Ineens krijgt hij een goed idee! 
Terwijl hij een Bijbel van de stapel 
pakt, zegt hij tegen hem: “Als jij een 
stukje uit dit Boek voor je vrienden 
voorleest, dan krijg jij van mij tien 
euro. En dan mag je dit Boek nog 
houden ook.” John kijkt wat verbaasd. 

Tien euro... en dan nog een boek erbij 
ook! Natuurlijk leest hij daar dat stukje 
voor! De boekverkoper zoekt Lukas 
15:11-32 op en geeft de Bijbel aan 
hem. Lachend gaat John naar buiten; 
heeft hij dat goed voor elkaar!

Even later leest John hardop uit Lukas 
15. Hij leest van de verloren zoon die 
wegging uit het huis van zijn vader en 
zijn geld aan de zonde verspilde. “En 
Hij [de Heere Jezus] zeide: Een zeker 
mens had twee zonen. En de jongste 
van hen zeide tot den vader: Vader, 
geef mij het deel des goeds, dat mij 

toekomt. En hij deelde hun het goed. 
En niet vele dagen daarna, de jongste 
zoon alles bijeenvergaderd heb-
bende, is weggereisd in een verge-
legen land, en heeft aldaar zijn goed 
doorgebracht, levende overdadiglijk.” 
John houdt even op met lezen. Hij 
is spierwit geworden. Zijn vader, 
zijn moeder, de kerk, zijn vroegere 
christelijke vrienden: alles komt bij 
hem terug. O, híj is die verloren zoon! 
John probeert zich goed te houden 
voor zijn vrienden en leest door. “John, 
dat ben jij!”, roept plotseling één van 
zijn vrienden. Want ook John heeft al 
zijn geld opgemaakt en probeerde nu 

met muziek te maken, geld 
te verdienen om wat eten te 
kunnen kopen. En als John 
daarna het achttiende vers 
voorleest: “Ik zal opstaan en 
tot mijn vader gaan, en ik zal 
tot hem zeggen: Vader, ik heb 
gezondigd tegen den Hemel 
en voor u”, dan kan hij zich 
niet meer goedhouden. Hij 
barst in snikken uit. Vreemd 
kijken zijn vrienden hem aan. 
“Kom op John, dit is niets 
voor jou!”, zegt de één. “Wat is 
er nou aan de hand?”, vraagt 
de ander. Ze halen hun 
schouders eens op en trek-
ken de stad verder in. John 
blijft alleen achter.

Gelukkig weet de boekverkoper raad. 
Hij heeft alles gezien en neemt John 
mee de winkel in. John blijft een poos 
bij de boekverkoper in huis. Samen 
praten ze veel over de Bijbel. Een paar 
weken later keert een verloren zoon 
naar zijn ouders terug!

In een drukke winkelstraat, voor een boekenwinkel, staan 
een paar straatmuzikanten. Ze zien er armoedig en onver-
zorgd uit; ze hebben versleten kleren aan. Af en toe klinken 
er ruwe woorden, ja zelfs vloeken ze weleens! Om hen heen 
hangt een dranklucht. De meeste mensen lopen in een 
boog om de muzikanten heen. Sommige mensen staan op 
een afstandje wat te kijken. 

VerhaalTekst: Jenneke van den Heuvel

Vrij verteld naar een verhaal uit: ‘Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer’ van C. van Rijswijk

“Dat ben jij!”
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D.V. ZATERDAG 26 SEPTEMBER

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

D.V. ZATERDAG 26 SEPTEMBER

Comité Hardinxveld-Giessendam; 
kledingbeurs en autowasactie; 

van 9.00 tot 12.00 uur; bij kerkge-
bouw OGGiN, Buitendams 384, 
Hardinxveld-Giessendam. 

D.V. WOENSDAG 30 SEPTEMBER

Comité Tholen; kledingverkoop 
met medewerking van Kleding voor 
Kinderen en D&M-fashion; van 10.00 
tot 14.00 uur; zaal Gereformeerde 
Gemeente, Schoolstraat 2, 
Scherpenisse en van 16.00 tot 20.00 
uur; dorpshuis De Stove, Voorstraat 42, 
Stavenisse.

D.V. VRIJDAG 9 OKTOBER

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

D.V. VRIJDAG 9 OKTOBER

Centraal bureau; open dag; aanvang 
19.00 uur; Theaterplein 5, Barneveld; 
aanmelden kan via het formulier op de 
website www.adullamzorg.nl/openhuis.

Wat een inzet wordt er steeds maar weer 
getoond voor onze naaste met een beperking. 
De vele uren voorbereiding om een verkoop-

markt of fietstocht te houden, getuigen van die enorme 
inzet. Evenals het úren thuis actief zijn om kaarten of 
andere creatieve zaken te maken en deze vervolgens 
te verkopen. Voor veel vrijwilligers is dit werk echt een 
deel van hun leven. Wat kan het dan tegenvallen als een 
fietstocht door weersomstandigheden kort van tevoren 
geannuleerd moet worden. Als het op de geplande dag 
regent; alle voorbereiding is dan voor niets geweest. 
Het getuigt van doorzettingskracht en betrokkenheid 
om het enthousiasme niet te verliezen en de organisatie 
voor een volgende keer ‘gewoon’ weer op te pakken. 
Ook bij andere tegenslagen kom ik deze loyaliteit tegen. 
Uiteindelijk staan we voor hetzelfde doel: onze inzet 
voor de naaste met een beperking. Dit geldt voor zowel 
organisatoren, als voor de bezoekers en deelnemers 
van markten en andere activiteiten. 
Hartelijk dank voor uw inzet, uw 
giften en uw betrokkenheid!

Jan van Velthuizen, 
communicatie en fondsenwerving

Doorzettingskracht

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

Steun
   Adullam

Postzegel-
verzamelaar 
gevonden!
Een enthousiaste postze-
gelverzamelaar meldde 
zich: Corné van Dam biedt 
zich aan om postzegels te 
sorteren en waar mogelijk te 
verkopen. Inmiddels heeft 
hij al een deel van de zegels 
verkocht! Het 
loont dus 
echt de 
moeite om ze 
in te zamelen. 
Heeft u dus 
zegels, u kunt 
ze naar het 
volgende adres opsturen: 
Koningin Wilhelminaweg 
403, 3737 BD Groenekan. 
Dit kan ook via één van de 
Adullam-voorzieningen. 
Hebt u interesse om post-
zegels te kopen? Stuur een 
e-mail naar Corné en hij 
informeert u graag hierover: 
cornevandam@kliksafe.nl. 
Bedankt voor je inzet, Corné!

Dankbaar mogen we 
terugzien op een gezel-
lige verkoopdag ten 
behoeve van stichting 
Adullam. Het was een 
prachtige dag, waarop 

veel mensen elkaar 
mochten ontmoeten 
en hun inkopen 
konden doen. Veel 
verkopers en vrijwil-
ligers waren aanwe-
zig om het mogelijk 
te maken deze dag 
te organiseren. We 

zijn erg blij met alle hulp 
die, elk jaar weer, door 
jong en oud gegeven 
wordt. Allen hartelijk 
bedankt voor uw/jullie 
inzet! De opbrengst van 
deze dag is € 7.649,15. De 
Heere zegene al het werk 
bij stichting Adullam tot 
Zijn eer.

Comité Garderen

Prachtige 
dag
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D.V. VRIJDAG 9 OKTOBER

Comité Vriezenveen; psalmzangavond; 
aanvang 19.30 uur; kerkgebouw Hersteld 
Hervormde Gemeente, Almeloseweg 41, 
Vriezenveen. 

D.V. ZATERDAG 10 OKTOBER

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

D.V. WOENSDAG 14 OKTOBER

Comité Tholen; najaarsverkoping 
Stavenisse; van 14.00 tot 17.00 uur; dorps-
huis De Stove, Voorstraat 42, Stavenisse.

D.V. DINSDAG 20 OKTOBER 

Vrouwenvereniging Dorkas; verkoping; van 

10.00 tot 19.00 uur; Dr. C. Steenblokschool, 
Zoete Inval 8-10, Veenendaal; opbrengst 
voor Adullam en school. 

D.V. DONDERDAG 22 OKTOBER

Jaarlijkse Open Dag Kroonheim met 
verkoping; van 10.00 tot 15.00 uur; op 
het terrein van Kroonheim, ’t Hof 12, 
Uddel.

D.V. ZATERDAG 24 OKTOBER 

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

D.V. VRIJDAG 30 OKTOBER 

Comité Ermelo; psalmzangavond 
met psalmen uit de berijming van 
Datheen; aanvang 19.30 (kerk open 

vanaf 19.00 uur); kerkgebouw OGGiN, Ds. 
Witteveenlaan 4, Ermelo. 

D.V. ZATERDAG 31 OKTOBER

Comité Gouda; psalmzangavond met 
medewerking van bovenstemgroep 
Waddinxveen; aanvang 19.30 uur, kerkge-
bouw HHG Waddinxveen, Dorpstraat 3. 
opening en meditatie: Ds. J.G. van Tilburg.

D.V. ZATERDAG 31 OKTOBER

Verkoping; van 9.30 tot 12.30 uur; zaal 
OGGiN, Voordoel 15, Nieuw-Beijerland.

D.V. ZATERDAG 14 NOVEMBER 

Comité Rijssen; najaarsverkoping; 
van 9.00 tot 12.30 uur; Jacobus Fruytier 
Scholengemeenschap, De Stroekeld 
142, Rijssen. 

Dit keer wil ik project ‘P011: Door vrijwillige 
inzet de zorg betaalbaar houden’ onder uw 
aandacht brengen. Steeds meer is het nodig 

om de zorg te verlenen samen met ouders, familie 
en vrijwilligers. De overheid stuurt hierop aan en 
wij zien dat de bijdrage van familie en vrijwilligers 
een grote meerwaarde heeft voor de zorgvragers. 
Adullam vindt het belangrijk om de zorg op een 
kwalitatief hoogwaardig niveau te houden. Waarom 
is het goed om hieraan uw bijdrage te verlenen? 
Met uw bijdrage organiseren we onder andere 
DOEN voor Adullam! In het vorige nummer hebt 
u kunnen lezen dat ruim 560 vrijwilligers aan het 
werk zijn geweest op de diverse locaties. Adullam 
investeert in het herzien van het vrijwilligersbe-
leid en heeft hiervoor een aandachtsfunctionaris 
vrijwillige inzet aangesteld. Sinds dit jaar moeten 
vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
aanleveren; Adullam vergoedt deze kosten. We 
ontplooien diverse acties om vrijwilligers te werven. 
Deze activiteiten kunnen niet zonder uw steun. Wilt 
u hieraan bijdragen? U kunt uw bijdrage overma-
ken via www.adullamzorg.nl/project011.

De leerlingen van de Rehobothschool te Stavenisse hebben zich 
twee weken lang ingezet voor Waardheim te Puttershoek. De jongste 
leerlingen hebben containers vol statiegeldflessen verzameld. De 
groepen 4, 5 en 6 verkochten snoep en groep 7 en 8 pinda’s en 
noten. Zes leerlingen van de school mochten het bedrag van € 3.200
overhandigen in Puttershoek, waarna ze een rondleiding door 
Waardheim kregen. Jongens en meiden, hartelijk dank voor jullie inzet!

Rectificatie: programmaboekje verkoping Ede juni 2015

In het programmaboekje voor de jaarlijkse verkoping te Ede is er 
abusievelijk (tijdens het drukproces) één advertentie geplaatst waar wij 
als Adullam-comité Ede niet achter kunnen staan. Het gaat hier om een 
niet door ons aangeleverde advertentie. Wij hopen u als lezer hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd.

Stichting Adullam-comité Ede

Statiegeld, snoep en noten
Betaalbaar houden 
door vrijwillige inzet
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Open Dag 
Veldheim Ede

Op 6 juni jl. vond de jaarlijkse verkoping 
plaats op Veldheim in Ede. Een stralende 
dag met verschillende activiteiten. 
Bijvoorbeeld de Amerikaanse veiling 
of een rit met de huifkar. Maar ook aan 
soorten verkoopartikelen ontbrak niets. 
Al met al een geslaagde dag. De netto-
opbrengst bedraagt in totaal € 24.500. 
Allen hartelijk bedankt hiervoor! De 
kinderen die een prijs gewonnen hebben 
met hun kleurplaat, hebben inmiddels 
hun prijs in ontvangst genomen. Alsnog 
van harte gefeliciteerd! 

Hartelijke groeten van comité Ede
Weet u het nog? In het vorige contactblad kon u lezen dat de kinderen van de 
Julianaschool in ‘s-Gravenpolder enorm hun best hebben gedaan met de verkoop 
van krentenbroden. Ze hadden hiermee € 1.241,13 opgehaald. De kinderen die de 
meeste krentenbroden verkocht hadden, kwamen dit geld op Waardheim overhan-
digen. Hierna hebben ze zelf heerlijke appelflappen gebakken. Hartelijk dank voor 
jullie inzet!

Appelflappen bakken

Maar liefst 309 mensen stapten op de fiets in Staphorst. Het Adullam-comité 
Staphorst organiseerde op zaterdag 27 juni jl. weer de jaarlijkse (gezins)fiet-
stocht. Het was zonnig weer, maar er stond een stevige wind. De route van 
25 kilometer voerde voornamelijk door het buitengebied langs de mooiste 
plekjes ten noordwesten van Staphorst. Onderweg waren diverse rustpun-
ten met speelgelegenheid voor de kinderen. Ook werd een demonstratie 
gehouden van een training met politiehonden. Bij het eindpunt was een 
verkooptafel met onder andere brood en rollen snoep aanwezig en konden 
de deelnemers genieten van lekkerbekjes en kibbeling. 

Gezinsfietstocht Staphorst

Opgave voor 
de pagina’s 
‘Steun Adullam’

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

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

Inleverdatum voor het 
septembernummer:
uiterlijk D.V. 23 oktober a.s. 
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Neem geheel
vrijblijvend

contact met ons op 
en informeer naar

de mogelijkheden!

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

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

Grondwerken

Sloopwerken

Bestratingen

Container service

Transport

www.martinsiebelink.nl



Steun
   Adullam

Denkt u erover om uw relaties 
een eindejaarspakket te geven? 
Stelt u zich dan eerst op de 
hoogte van de mogelijkheden 

die Adullam u biedt. 
Deelnemers maken 
diverse mooie artikelen. 
De pakketten kunnen naar 
wens aangevuld worden 
met andere spullen of eet-
bare producten. De prijzen 
variëren per pakket vanaf  
€ 5,- tot elk gewenst bedrag. 
Informeer vroegtijdig naar 
de mogelijkheden:

In mei en juni hebben we onze jaarlijkse snoepactie gehouden t.b.v. Adullam. 
De snoep werd huis-aan-huis verkocht in Hardinxveld-Giessendam en 
Sliedrecht. De jongens 
en meisjes hebben 
weer erg hun best 
gedaan, waardoor 
de opbrengst hoger 
is dan vorig jaar! De 
netto-opbrengst is 
ruim € 3.600. 

In de zomervakantie is drie keer een knutselochtend georganiseerd voor de kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Het thema was dit jaar ‘hobby’. De kinderen hebben mooie werkstuk-
ken gemaakt over muziek, tuin en knutselen. Verder werden er spelletjes gedaan en als 
afsluiting hebben we met elkaar pannenkoeken gegeten. Kinderen, bedankt voor jullie 
komst en inzet!

Comité Hardinxveld-Giessendam

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

Valt het u ook op? 
Hoe enthousiast kinderen zijn 
om de handen uit de mouwen te 
steken voor de naaste met een 
beperking! Lijkt het u ook leuk 
om een activiteit te doen voor 
Adullam en als afsluiting met 
de klas op een Adullam-locatie 
te ervaren wat gehandicapten-
zorg is? Kijk op onze website of 
neem contact op met Jan van 
Velthuizen. De deelnemers kijken 
uit naar uw komst!

• Druivenstein - Staphorst, Jintie Roo, T 088 238 56 78, 
jroo@adullamzorg.nl

• Eliëzerhof - Nunspeet, Annelies Kleijer, T 088 238 56 90, 
akleijer@adullamzorg.nl

• Kroonheim - Uddel, Jolien van Boven, T 088 238 58 89, 
jvanboven@adullamzorg.nl of Linda van de Pol, 

 T 088 238 58 97, aavandepol@adullamzorg.nl
• Veldheim - Ede, Jeska van de Veen, T 0318 64 83 33, 

jvandeveen@adullamzorg.nl
• Wilgenheim - Alblasserdam, Annerieke van der Spek, 
 T 088 238 60 29, avanderspek@adullamzorg.nl

Maatschappelijk verantwoorde 
eindejaarspakketten

Snoepverkoop en knutselochtend
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PUUR.

- c o l l e c t i e

PUUR is een exclusief keukenmerk, ontworpen door 
Nederlandse topdesigners. Met liefde voor het vak 
en oog voor detail hebben zij een uniek concept 
neergezet, dat wij geheel op maat voor u uitwerken.

NATUURLIJK, ROBUUST 
EN LANDELIJK. DAT IS…
PUUR.

NIEUW BIJ 

MIDDELKOOP

Beesdseweg 2
4104 AW Culemborg

Telefoon (0345) 51 20 20
middelkoopculemborg.nl



Steun
   AdullamGiftenverantwoording 2e kwartaal 2015

Kerkelijke gemeenten
Barneveld (OGGiN) €892,34; Barneveld 
(OGGiN) €2.637,29; Beekbergen (OGGiN) 
€81,25; Bergambacht (OGGiN) €997,30; Doorn 
(OGGiN) €294,45; Doorn (OGGiN) €325,60; 
Dordrecht (OGGiN) €4.500; Dordrecht (OGGiN) 
sponsoring Zuiderheim €1.000; Driedorp 
(VHG) €246,65; Echteld (OGGiN) €1.000; 
Ederveen (OGGiN) €192,45; Emst-Epe-Oene-
Vaassen-Nijbroek (HHG) €339,80; Gameren 
(HHG) €200; Gameren (HHG) €900; Garderen 
(HHG) €845,58; Garderen (HHG) €351; 
Gouda-Stationsplein (GGiN) €250; Grafhorst 
(OGGiN) €300; ‘s-Gravendeel (OGGiN) 
sponsoring Zuiderheim €2.000; H-I-Ambacht 
(OGG) sponsoring nieuwbouw Zuiderheim 
€2.950; Kampen (OGGiN) €471,66; Kerkwijk 
e.o. (HHG) €200; Klundert (OGGiN) €129; 
Klundert (OGGiN) sponsoring Zuiderheim 
€500; Korendijk (HHG) €346,90; Krimpen 
a/d IJssel (OGGiN) €500; Lisse (OGGiN) €250; 
Monster (OGGiN) €125,40; Montfoort (HHG) 
€1.200; Nieuw-Beijerland (OGGiN) €545,62; 
Nieuw-Lekkerland (HHG) €600; Nieuwleusen 
(HHG) €895,30; Oldebroek (VOG) €481,95; 
Oldebroek (VOG) €10; Oldebroek (VOG) 
€1.216,45; Oosterwolde (HHG) sponsoring 
tuin Muiderheim €100; Papendrecht (HHG) 
€210,55; Papendrecht (OGGiN) €347; Rijssen 
(OGG) €225; Rijssen (OGGiN) €569,52; 
Rotterdam-IJsselmonde (GG) €200; Rouveen 
(OGGiN) €3.005; Scheveningen (OGGiN) 
€134,42; Sint Maartensdijk (HHG) €700; Urk-
Elim (HHK) €603,80; Utrecht (OGGiN) €192,70; 
Veenwouden (OGGiN) €163,30; Veenwouden 
(OGGiN) €54,10; Veenwouden (OGGiN) 
€159,55; Waddinxveen (OGGiN) €75,05; 
Waddinxveen (OGGiN) €54; Waddinxveen 
(OGGiN) €61,40; Wekerom (OGGiN) €1.487; 
Werkendam (VHG) €10.000; Woudenberg 
(OGGiN) €645,95. 

Particulieren
€10 SvdE; JdB; AB; FV; AW; AB; FV; AB; FV; 
JS; €15 EvdE; KG; MdK; €20 HB; BR; CvH; 
BR; BR; €25 CH; GS; TR; HB; GS; TR; HA; 
GS; NM; TR; MV; €30 MvdZ; €35 AW; €40 
AS; JW; €45 WK; €45,38 CB; CB; CB; €50 
CvdP; CvdP; TV; JvD; CvdP; €100 CB; TvdW; 
HV; JB; €125 TvW; TvW; TvW; RvD; €300 
GB; €355 AH; €500 HS; AdH; €1.000 HK; 
€1.300 Rebel, verkoop dagboeken ds. 
I. Kievit, vrijwilligerscatechisatie GG De 
Valk-Wekerom.

Bedrijven en overige instellingen
Sluban stichting €250; Alpha Holland, 
gift pluimen €770; bedrijvenpresentatie 
sponsoring tuin Muiderheim €250; T. 
Breman bv sponsoring tuin nieuwbouw 
Muiderheim €1.500; NN €12.500; 
Waardenburg, Kuma doppenactie €455; 
P.W. de Bruin VOF €2.500; Groentehandel 
v/d Weyden, opbrengst munten €120,46.

Legaten en nalatenschappen
WS te R €1.666,66.

Busjes
Veenendaal €49,85; Kampen-IJsselmuiden-
Grafhorst €82,21; Urk €2.500.

Lingerie
Wijk en Aalburg €1.000; Werkendam 
€3.000.

Verkopingen comités
Ouddorp €1.500; Rijssen €5.506; 
Geldermalsen €19.000; Stavenisse 
€6.100; verkoping Muiderheim tuin 
nieuwbouw Muiderheim €1.523,45; 
Nieuwe-Tonge €2.232,05 (28 maart); 
Kampen-IJsselmuiden-Grafhorst €2.370; 

Staphorst €267,59; Leerbroek €10.000; 
‘s-Gravenpolder €4.350; Gouda €8.000; 
Nederhemert €14.000.

Diversen
Kampen, vrouwenver. Dorcas €550; T. 
van Laar, krentenbroodactie €1.820; 
mannenver. HHG Lunteren €302,50; 
psalmzangavond Rijssen €380,76; 
mannenver. Waarder €155; verkoop 
boeken etc. T. Hogendoorn, Waarder 
€1.000; cartridges J. Snoep, Krimpen 
a/d IJssel €62,40; C. van Oort, verkoop 
zelfgemaakte kaarten €115; Staphorst, 
collecte spreekbeurt ds. A.F.R. v/d Veen 
€4.659,16; Staphorst €628,20; Alblasserdam, 
tuinhuis Wilgenheim €6.429,55; A. 
Kruidenier, verkocht houtwerk €75; 
Rijssen, houtproject €2.000; Ermelo, 
kaartverkoop €505,46; Staphorst, fruit- 
en plantenverkoop €1.027,10; Regina 
Manteau, Mylène-party €80; Maartensdijk, 
kaartverkoop mw. v. Herk Kockengen 
€40; Maartensdijk, oud papier €202,10; 
fam. Van Asselt, kleedjesmarkt €20; A. en 
M. de Meyer, thuisverkoop €131,65; De 
Klomp, ‘t Klomperschuurtje €6.000; R. 
Mensink, verkoop kerstkaarten €1.280,75; 
fam. M. v/d Steeg, collecte huwelijksjub. 
€572,50; Gouda, plantenmarkt €900; 
Gouda, fietstocht €1.100; Almkerk, 
ontmoetingsdag €127,15; H.D. Slagman, 
opbrengst muziekuitgaven €100; 
thuisverkoop fam v/d Vlies, Maartensdijk 
€750; Tholen, kaartverkoop St Philipsland 
€50; Tholen, uitverkoop DM-fashion 
Stavenisse €280; Tholen, kledingverkoop 
€675; Gouda, psalmzangavond 
Waddinxveen €647; giften website €762.

€ 1.250.000 -

€ 1.000.000 -

€ 800.000 -

€ 600.000 -

€ 400.000 -

€ 200.000 -

                   € 0 -

Eerste en tweede 
kwartaal 2015:  

€ 488.040 

Doelstelling 2015

Totaal FondsenwervingOverzicht giften

2e kwartaal 
2014

2e kwartaal 
2015

1e en 2e kwartaal 
2014

1e en 2e kwartaal 
2015

Donatiefonds - donaties €  35.075 € 63.278 € 36.301 € 64.389

Donatiefonds - giften € 71.247 € 96.107 € 73.754 € 99.502

Stichting Steun Adullam € 262.472 € 189.775 € 413.935 € 324.149

Totaal fondsenwerving € 368.794 € 349.160 € 523.990 € 488.040

Nalatenschappen € 212.574 € 1.667 € 212.574 € 60.871

Totaal inkomsten € 581.368 € 350.827 € 736.564 € 548.911 45



12,5 jaar werkzaam bij Adullam

Annemarie Aangeenbrug, 
woonbegeleider Beekheim

Marijke Hoogendijk, locatie-
coördinator Molenheim en 
Polderheim

Margje Timmerman, huis-
houdelijk medewerker/kok 
Schoonsterheim/Lindenheim/
De Lindenhof/Horstheim

Ria Otterspeer, 
woonbegeleider Molenheim

Even buurten

22 mei jl.: Judith van 
der Heide (Beekheim) 
en Evert van 
Veldhuizen

29 mei jl.: Beppie 
Pellegrom (redactie 

Adullam Contact) 
en Pim van de Beek

15 juli jl.: Gerrieneke 
van de Maat 
(Kroonheim-
Rietzanger) en Jaco 
van Nieuwkoop

22 mei jl.: Jacolien 
Waayenberg 
(Kroonheim-
Zanglijster) en 
Robert Keurhorst 

4 juni jl.: Arianne van der 
Hoog (De Mantelienge) 
en Arjan Kok

25 juni jl.: Rosemarie 
ten Broeke (Kroonheim-
Rietzanger) en Dinant Vos 

We zijn getrouwd!
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Wilgenheim 
zoekt:

2 x 12,5 jaar!

Duwrolstoelen (twee), hometrainer, 
grote houten puzzel, zitzak, snoezel-
buis. Voor informatie kunt u mailen 
naar nmudde@adullamzorg.nl of bel-
len met Wilgenheim, T 088 238 60 20.

Bij deze foto hoeft niemand 
te twijfelen aan wat er aan de 
hand is: het gaat duidelijk om 
een jubileum! Aline de Wit 
maakte de 12,5 jaar vol als 
deelnemer van Waardheim 
en stond daarom volop 
in het middelpunt. Dat is 
natuurlijk een héél leuke 
ervaring, want zoiets over-
komt je niet elke dag en dan 
wil je gráág poseren voor de 
fotograaf!

Marinus van den 
Born is bijzonder 
geïnteresseerd in 
stoommachines. Een 
verrassing voor zijn 
12,5-jarig jubileum 
was dus niet moeilijk 
te bedenken. Marinus, 
eerder deelnemer 
bij Horstheim en 
Druivenstein, en nu 
bij kinderboerderij 
Samenzó, had een fantastische dag! Vooral dankzij de voor hem 
ingeschakelde (nagebouwde) stoommachine-vrachtwagen!

Prima 
klusser!

Zagen, schroe-
ven, boren, 
timmeren: 
Lindenheim-
bewoner Jacob 
Post draait 
er zijn hand 
niet voor om. 
Werken is het 
liefste wat hij 
doet en vakantie 
vindt hij maar 
niets! Liever gaat 
hij klussen bij de 
groepsleiding thuis, met als resultaat een 
schuurtje dat er pico-bello uitziet! Prima 
klusser, die Jacob!

Tekst: Mien van Ginkel

Erwin geeft 
baby Nienke (op 
een héél slimme 

manier!) de fles.

Liefs van Waardheim…

Corrie kroelt graag met 
een konijntje tijdens 

een bezoekje aan de 
zorgboerderij.

47



48



49

Muiderheim
Pauwe/Kajuit
1. Franciska Reijnders uit Hierden als 

medewerker woonbegeleiding

Roef/Ruim/Rede
2. Elma de Visser uit IJsselmuiden als 

woonbegeleider 

Dagactiviteitencentrum
3. Christina Hogerwerf uit Urk als 

medewerker activiteitenbegeleiding
4. Karine Ruitenberg uit Uddel als 

medewerker woonbegeleiding

Kroonheim
De 10 Domeinen
5. Julia Noordegraaf uit Waarder als 

medewerker woonbegeleiding 

6. Johan Riezebos uit Ermelo als 
medewerker woonbegeleiding 

Leeuwerik/Kwikstaart
7. Martijn Emens uit Nunspeet als 

medewerker woonbegeleiding 
8. Corinda Naaktgeboren uit Veenendaal 

als medewerker woonbegeleiding
9. Willemijn van de Streek uit Nunspeet 

als medewerker woonbegeleiding

Nachtegaal
10. Willine Achterberg uit Apeldoorn als 

medewerker woonbegeleiding 

Dagactiviteitencentrum
11. Linda van As uit Apeldoorn als 

medewerker activiteitenbegeleiding 
12. Renate van Laar uit Barneveld als 

medewerker activiteitenbegeleiding 
13. De heer A. Lagendijk uit Twello als 

interim-coördinator instelling
14. Jentine de Vos uit Veenendaal als 

medewerker activiteitenbegeleiding

Beekheim
15. Anne Lise Bakker uit Hilversum als 

medewerker woonbegeleiding

Veldheim
16. Anne Lise Bakker uit Hilversum 

als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding 

Zuiderheim
17. Laura Kooistra uit ’s-Gravendeel als 

medewerker woonbegeleiding 
18. Colette Moree uit Oud-Beijerland als 

medewerker woonbegeleiding

Waardheim
19. Elrike van Genderen uit 

Poederoijen als medewerker 
activiteitenbegeleiding 

20. Jaline Molenaar uit Barendrecht 
als oproepkracht medewerker 
activiteitenbegeleiding

21. Esther de Waal uit Reeuwijk als 
medewerker activiteitenbegeleiding 

Op deze pagina willen wij u graag voorstellen aan 
nieuwe collega’s die bij Adullam zijn komen werken. 
We wensen hen veel succes toe bij het uitvoeren van 
hun functie.

Regelmatig zijn wij nog op zoek naar nieuwe collega’s. 
Ben jij op zoek naar een baan in de gehandicaptenzorg? 
Lees dan meer over ervaringen van medewerkers en 
vacatures op www.adullamzorg.nl/werken.
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Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Logeerhuis 
De Lindenhof 
Staphorst
T 0522 46 85 74

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance 
Activiteitencentrum
Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling 
Kroonheim 
Uddel 
T 088 238 5800

Overijssel

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Instelling
Zuiderheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Dagactiviteitencentrum 
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Gelderland

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 5830

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve 
Uddel
T 088 238 5897

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim 
Ede
T 0318 64 83 33

Dependance 
Activiteitenboerderij 
Veldhoeve
Bennekom
T 0318 50 09 19

Zuid-Holland

Theaterplein 5
3772 KX Barneveld

Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld

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

Centraal bureau
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U bent allen hartelijk welkom om ons open huis te bezoeken! We 
nodigen alle zorgvragers, hun vertegenwoordigers, Adullam-
medewerkers, kerkenraden, donateurs, leveranciers en alle andere 
belangstellenden van harte uit. 

Het open huis wordt gehouden op D.V. 
vrijdag 9 oktober van 18.30 tot 21.00 uur 
aan het Theaterplein 5 in Barneveld. 

Officiële opening
Het open huis is georganiseerd ter 
gelegenheid van de officiële opening 
van het nieuwe Centraal bureau van 
Adullam. Na ruim 30 jaar heeft Adullam 
nu een eigen centraal kantoor, waar de ondersteunende diensten hun werkplek 
hebben, waar goede vergaderruimte is en waar allerlei Adullam-activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Hiermee hoeven we voor allerhande zaken, zoals trainingen, introduc-
tiedagen en dergelijke, niet meer uit te wijken naar externe gelegenheden.

Kom alles te weten over Adullam
Stel al uw vragen over de identiteitsgebonden zorgverlening en wat daarbij komt 
kijken. Wat doet Adullam om de identiteit gestalte te geven? Hoe leiden we onze 
medewerkers hierin op? Hoe bewaken we de kwaliteit van zorg en ontwikkelen we 
daarin? Ga in gesprek met de verschillende raden, zoals de Centrale Cliëntenraad, 
laat u informeren over de fondsenwerving en tal van andere zaken. Natuurlijk wordt 
u ook geïnformeerd over de nieuwe huisvesting en kunt u in gesprek gaan met de 
medewerkers van het Centraal bureau. Onze cliënten geven u graag een rondleiding 
door het nieuwe gebouw. U maakt onze cliënten helemaal blij door zelfgemaakte 
producten bij hen te kopen.

Aanmelding gewenst
Om een beeld te hebben van het aantal mensen dat we kunnen 
verwachten, willen we u vragen zich aan te melden. Dit kan bij voorkeur 
via het formulier op de website www.adullamzorg.nl/openhuis. 
Het is ook mogelijk om uw komst telefonisch door te geven via 
telefoonnummer 088 238 55 26.

Kom alles te weten over Adullam!

Familiedagen Gorinchem
Adullam neemt deel aan de Familiedagen in Gorinchem. Dit 
keer mogen bewoners van Kroonheim zelfgemaakte kaarsen, 
zeep en houten producten verkopen. Komt u ook? De Familiedagen vinden plaats op 
D.V. dinsdag 20 en woensdag 21 oktober a.s. van 13.00 tot 21.00 uur en op donder-
dag 22 oktober a.s. van 10.00 tot 18.00 uur. Het adres is: Franklinweg 2 te Gorinchem.

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

Steun het werk van onze Stichting! 

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

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

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

KORT ADULLAM-NIEUWS

Adullam is HKZ-
gecertificeerd
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