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Duurzaam

Hoe draagt het Centraal 
bureau bij aan uitstekende 
zorg voor onze cliënten?

Jantine de Vreugd, 
Kees de Bruin 
en Leonard van 
Heemskerk

Op de voorkant: 
Op Kroonheim staat sinds kort een composteer-
machine die gft-afval composteert.

Duurzaamheid is niet alleen 
een Bijbelse opdracht, vanuit 
de overheid komen ook steeds 
meer wettelijke kaders om op 
een duurzame wijze zorg te 
verlenen. Adullam ontwikkelt 
diverse duurzaamheidsprojecten 
waarbij we prioriteit geven 
aan activiteiten die binding 
hebben met de cliënten. Een 
mooi voorbeeld is de aanschaf 
van een composteermachine 
op Kroonheim, u leest erover 
in dit blad. Mag ik u van harte 
de bijgevoegde acceptgiro 
aanbevelen om duurzaamheid 
verder vorm te geven? 

Veel leesplezier 
toegewenst. 

A. Prins
Raad van 
Bestuur

Specialistisch 
werken op 
nieuw werkcen-
trum Eliëzerhof

36

26

stapinbijadullam.nl

Vrijwilligerswerk: een verrijking 
voor jezelf én de cliënt!

als vrijwilliger
en zet jouw talenten 
in voor onze cliënten!

Waardenvolle zorg

stapinbijadullam.nl
   kijk ook eens op

Adullam
Stap in
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OverdenkingDs. C.M. Buijs 

Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van 
onze ……. Dat zijn soms de eerste woorden van een 
geboortebericht. Onze tekst is ook een geboortebericht. 
Alleen, er is iets merkwaardigs mee. Jesaja heeft dit geboor-
tebericht al verstuurd 750 jaar voordat het Kind geboren 
zou worden. Verlicht door de Geest van Christus staat Jesaja 
in het geloof bij de kribbe van Bethlehem en aanbidt met 
de wijzen uit het Oosten het heilig Kind Jezus en spreekt: 
”Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.” 
Waar Jesaja naar uitzag, daar mogen wij in deze Advents-
weken van het jaar 2022 op terugzien.

Wij mogen gedenken dat heerlijke heilsfeit van de geboren 
Zaligmaker. Hebben wij dit geboortebericht wel eens met 
verwondering en blijdschap gelezen? Dit geboren Kind en 
deze gegeven Zoon is niemand anders dan de Heere Jezus 
Christus, Gods eniggeboren Zoon. Hij is waarachtig God 
en waarachtig en rechtvaardig mens. God en mens in een 
Persoon. Zo is Hij Immanuel, God met ons! Een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven. Wie zijn die ons? Niet de 
gevallen engelen, die kunnen nooit meer zalig worden. Met 
die ons worden mensen bedoeld, gevallen Adamskinderen. 
Dat is wel het grootste wonder. God gaf Zijn Zoon aan ons, 
ten behoeve van ons, zondaren. In deze gift openbaart de 
Vader Zijn soeverein welbehagen tot zaligheid van verloren 
Adamskinderen. 

Hier scheuren de hemelen. Hier daalt God neder met Zijn 
eeuwige liefde. Hij geeft Zijn Zoon om de zaligheid te 
verdienen en toe te passen tot verheerlijking van al Zijn 
deugden. De Zoon komt om Gods volle toorn te dragen 
en te doordragen, opdat God verzoend en verheerlijkt 
zou worden door het volmaakte offer van de Zoon. En op 
grond van dat offer kan de Vader de zaligheid geven aan 
Adamskinderen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven. Ook mij, vraagt iemand? Dat is toch onmo-
gelijk? Ik ben enkel zonde! Het is alles verdraaidheid en 
verkeerdheid bij mij. Ik heb het al zo lang tegen de HEERE 

uitgehouden. Voor mij kan het nooit meer! Inderdaad van-
uit uzelf kan het nooit meer. Maar wat voor u nu onmoge-
lijk is en wordt, dat is en wordt mogelijk bij God. Want geen 
ding zal bij God onmogelijk zijn. Weet u door welke weg u 
met dit geboren Kind en met deze gegeven Zoon verbon-
den kunt worden? Dat is de weg van de wedergeboorte. 
Want door de geboorte van het Kindeke Jezus is de weder-
geboorte mogelijk. De wedergeboorte is Zijn geboorte in 
het zondaarshart. En waar dit wonder heeft plaatsgevon-
den daar ga ik door het ontdekkende licht van de Heilige 
Geest leren: ”Het is niet alleen dit kwaad, dat roept om 
straf. Neen, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde 
maakt mij het voorwerp van Uw toorn. Reeds van het uur 
van mijn ontvangenis af”(Ps.51:3). 

Wat wordt het dan een wonder als de Heilige Geest mijn 
blinde zielsogen opent voor die plaatsbekledende en 
schuldovernemende Borg, Die met Zijn onschuld en vol-
komen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en 
geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt (antw.36 H.C.). 
Daar belijd ik vanuit het niet klein te krijgen wonder: ”Het 
heeft Gode behaagd, Zijn Zoon in mij te openbaren.” Want 
een Kind is mij geboren, een Zoon is mij gegeven. Bent u 
zo weleens hartelijk verblijd geweest over dit geboortebe-
richt?! Of maakt het voor u niet veel uit, dat Hij geboren is? 
Foei toch! Smeekt dit geboren Kind en deze gegeven Zoon 
om ontdekkende genade, dat u ziende mag worden. Opdat 
u in het heden der genade leert roepen:”Geef mij dit gebo-
ren Kind, deze gegeven Zoon, of ik sterf, want buiten Hem 
is geen leven maar een eeuwig zielsverderf.” Doen hoor! 
Blijven roepen!

Het kan nog! Het mag nog! Hij is toch zo`n alles bereidwil-
lige en algenoegzame Zaligmaker! Niemand is voor Hem te 
slecht, te schuldig, te jong en te oud! Waar dan heen?!
Naar Jezus heen! Opdat u het vanuit Zijn omhelzing zult 
geloven: ”Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven.” Gode zij dank, voor Zijn onuitsprekelijke Gave!

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven..."
Jesaja 9: 5a

Een blij geboortebericht
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Word 
sponsor vanaf 

€20
per maand!

Of doneer 
4 kinderbijbels 

voor €20

Geef een kind 
als Precious (9) 

een kostbare 
toekomst!

www.stephanos.nl

Word 
sponsor vanaf 

0

Geef een kind 
als Precious (9) 

een kostbare 

Ga naar stephanos.nl/ikhelp en word sponsor! Uw gift is 
welkom op NL74 RABO 0335 3074 50 of via de QR code.

Zijn moeder noemde 
hem Precious, kostbaar. 
Maar ze was te jong om 
voor hem te zorgen. Zo 
kwam hij bij Stéphanos. 
Nu zit hij in de tweede 
klas. Dankzij zijn sponsor 

hoort Precious over 
de Heere Jezus, 

en heeft hij 
een toekomst!

Maak vooraf kennis met 
je kraamverzorgster!

Bertine



Speciaal van mij

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Adullam heeft een eigen webshop ‘Speciaal van mij’, hier zijn tal van artikelen te 
bestellen. Op de Adullam-locatie in Krimpen aan den IJssel is het distributiecentrum. 
Ik ben daar onlangs geweest, wat wordt daar mooi werk gedaan!

Wat wordt er goed samen-
gewerkt: bestelformulie-
ren worden uitgeprint, de 

producten van verschillende Adullam 
dagactiviteitencentra worden er 
verzameld, de verzendformulieren 
worden op de computer ingebracht 
en de spullen worden verstuurd. 
Betekenisvol werk met een duide-
lijk doel: een prachtig pakketje van 
‘Speciaal van mij’ bij klanten in de 
brievenbus bezorgen. Ik zou u willen 
vragen om eens op de website  
www.speciaalvanmij.nl te kijken, 
er staan leuke producten op die 
iedereen kan gebruiken en aantrek-
kelijk geprijsd zijn. U steunt daar-
mee het werk van Adullam op alle 
dagactiviteitcentra.

Dat de mensen in Krimpen aan den 
IJssel wat aankunnen, blijkt wel uit het 
feit dat ze de distributie van ruim 600 
pakketjes van de nieuwe Adullam-
waardencirkel voor alle medewerkers 
hebben verzorgd. De nodige crea-
tiviteit kwam er aan te pas om alle 
pakketjes op tijd weg te krijgen. Het 
motto dat één van de deelnemers 
me toevertrouwde: ‘Doe alles op je 
gemak, dan ben je het snel-
ste klaar’ zal daar vast bij 
geholpen hebben!

De nieuwe waardencirkel
Werken bij Adullam bete-
kent werken op basis van 
waarden. Ze zijn van grote 
betekenis voor onze orga-
nisatie: ze geven richting 
aan wie we willen zijn 

en de manier waarop we met elkaar 
omgaan. Met de Bijbel als uitgangs-
punt bezielen ze ons in ons werk. De 
waarden zijn het fundament onder 
het ASBM-behandelhuis. Nu we een 
aantal jaar hebben gewerkt vanuit het 
ASBM-model, merkten we dat het niet 
op alle punten naadloos meer aan-
sloot bij onze identiteit. Het model 
was nog teveel een kopie van het 
Triple-C model waar het van afgeleid 
is. Daarom hebben we onze waarden 
samengevat in een nieuwe waarden-
cirkel. Wat zijn deze Adullam-waarden? 

De Bijbel staat in het midden van onze 
waardencirkel. Gods Woord leert ons 
om God lief te hebben boven alles en 
de naaste als onszelf; een eis waaraan 
we alleen kunnen voldoen met Gods 
genade in ons leven. Dat erken-
nen we vanuit de waarde 
‘afhankelijkheid’. De zorg 
voor onze cliënten 
is aan ons toever-
trouwd. Om invul-
ling te geven aan 
dit vertrouwen, 
is het belangrijk 
dat we vanuit 

dezelfde waarden zorg dragen voor 
onze cliënten. Vanuit het middelpunt 
ziet u de vijf Adullam-waarden: afhan-
kelijkheid, veiligheid, verbinding, 
verantwoordelijkheid en dienstbaar-
heid. Met de Bijbel in het midden 
vormen ze een nieuwe eenheid: de 
Adullam-waardencirkel. 

Met de nieuwe waardencirkel wil-
len we het bewust werken vanuit 
gedeelde waarden meer vorm geven 
binnen de organisatie. Op 4 oktober 
heeft elke medewerker hier informa-
tie over ontvangen. Op de locaties is 
gestart om het werken vanuit waar-
den toe te passen. Het leek me goed 
om het ook met u als lezer van ons 
blad te delen!

Adullam Contact   |   5
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De Betuwehof Zorg 
Rijnbandijk 57a 
4043 JJ Opheusden  

Tel: 0488-725 825  
info@betuwehof.nl  
www.betuwehof.nl 
 

De Betuwehof Zorg 
kleinschal ige woonvoorziening pg/som 

 
-  Wonen  
-  Verpleging 
-  Persoonlijke verzorging 
-  (non)invasieve beademingszorg 
-  Terminale zorg 
-  Begeleiding en dagbesteding 
-  Huishoudelijke hulp 

 
Zorg do or  middel  van  WLZ Z IN  

-   
 

Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld



ToeZicht

Daar doen we het voor!

Dhr. J. Tippe AA, lid Raad van Toezicht

Binnen Adullam zien we dagelijks een groot aan-
tal mensen zich inzetten voor het welzijn van onze 
medemens met een beperking. Personeel, inge-

huurde krachten, specialisten en niet te vergeten de vele 
vrijwilligers. Ieder beleeft op zijn of haar wijze het werk dat 
gedaan moet (en mag) worden. 

Stap eens een woonvoorziening binnen, een KDC, ervaar 
een dagbestedingsactiviteit of neem een kijkje op een 
voorziening waar de dieren verzorgd worden. Wat gelijk 
opvalt is de sfeer. De mensen stralen uit dat ze plezier in het 
werk hebben en vertellen enthousiast over hun bezighe-
den. Elk is op zijn of haar niveau aan het werk en elk niveau 
is belangrijk. Als ergens het gezegde ‘alles wat het waard 
is om gedaan te worden, is het waard om goed gedaan te 
worden’ van toepassing is, dan is het hier wel.
Hoe mooi is het als je een reactie 
mag krijgen op de Bijbelvertelling, 
ook al is het nog zo eenvoudig en 
hoe ontroerend kan het zijn als je 
een psalm mag horen zingen. Is 
het dan voor de begeleiders geen 
dankbare taak om dit dagelijks te 
mogen doen?

Thuisgevoel
De woonvoorzieningen zijn al 
niet meer weg te denken bin-
nen Adullam. Een veilige woning 
in huiselijke sfeer waar de men-
sen zich snel thuis voelen en waar 
gezamenlijk fijne dingen onder-
nomen worden. Hoe mooi is het 
als je hoort van een bewoner van 
een woonvoorziening die op vrij-
dagavond naar huis gaat en op de 
maandagmorgen weer uitkijkt naar 
het plekje bij Adullam. Of van de 
talloze vrijwilligers die ervaren dat 

ze veel terugkrijgen tijdens hun bezigheden. Een praatje 
maken, een verhaal aanhoren, een opgestoken duim of 
schouderklop krijgen, geeft dat niet veel voldoening? Kom 
je bewoners van een voorziening ergens tegen, dan krijg je 
een blijde groet, een blik van herkenning of een handzwaai; 
een voorbeeld voor ons allen in het dagelijkse leven. Zeer 
zeker mag niet vergeten worden de pastorale zorg die op 
de vele plaatsen en manieren plaatsvindt op een voor ieder 
passend niveau.

Voor onze medemens
Waar doen we het voor? Voor een instelling met een zeer 
betrokken achterban die veel steun verleent, ook op finan-
cieel terrein. Voor een instelling die zorgen wil voor onze 
medemens, voor diegenen die door hun ouders of verzor-
gers aan ons toevertrouwd zijn, waarbij dit alles geschie-

den mag in het perspectief 
van de naderende eeuwig-
heid, met als kompas het 
onveranderlijke en blijvende 
Woord Gods. Voor een instel-
ling die de secularisatie van 
de hedendaagse maatschap-
pij steeds meer ervaart en 
waarin het nu van het dage-
lijks leven in de wereld om 
ons heen een steeds grotere 
plaats inneemt. Voor welk 
veilig bestaan kunnen wij 
(blijven) zorgen? Hebben 
wij naast werkende handen 
dan niet bovenal gevouwen 
handen nodig? Iedere mede-
werker, vrijwilliger, pasto-
raal werker, elk plaatselijk 
comité en een ieder die zich 
op welke wijze dan ook voor 
Adullam inzet, mag ervaren: 
Daar doen we het voor!

Waar doen we het voor? Hoe vaak hoor je die uitdrukking als men zich afvraagt 
of het werk waarmee men bezig is wel nut of resultaat heeft of dat er iemand 
mee geholpen is. Ervaren wij dan nog de arbeidsvreugde in onze bezigheid?

Adullam Contact   |   7



Anne Rebel-Lodder. Beeld: Diversen.

40 jaar Adullam:  
      aflevering 4

Locatie 
Barneveld
“Hij had het thuis heel 
goed. Misschien was ik 
ook teveel een moeder-
kloek. Ik ben snel geneigd 
om Wim aan te vullen 
als hij niet direct uit zijn 
woorden komt. Maar bij 
Adullam dagen ze hem 
meer uit. ‘Je kunt het best 
zelf zeggen, Wim,’ glimla-
chen de begeleiders dan. 
“En dat kan hij ook best. 
Maar ja, je bent een moeder hè, 
ook al ben je 83," lacht ze.

En inderdaad, wanneer je met Wim 
spreekt, dan overschat je hem snel. 
Hij is voor een man met het syndroom 
van Down behoorlijk taalvaardig. Wim 
is een gezelligheidsmens die al heel 
wat jaren bij Adullam verblijft. Dat 
begint allemaal met Veldheim in Ede.

       Terug in de tijd naar 
Barneveld, Nunspeet en Zwolle

Met de opening van de 
locaties in Barneveld (2013), 
Nunspeet (2015) en Zwolle 
(2019) dekt Adullam de 
Bijbelbelt. Voor een aantal 
cliënten betekent dit een 
voorziening dichter bij 
huis. Wie zijn die eerste 
deelnemers?  Wim van de 
Peut woont op Beekheim 
sinds de start van de 
locatie. “Het wonen bij 
Adullam heeft positief 
bijgedragen aan zijn 
zelfstandigheid,” vertelt 
zijn moeder mevrouw 
Willemsen-Oostrom. 

W“Wim is 

zelfstandiger 

geworden bij 

Adullam”

Mevrouw Willemsen-Oostrom

Van links naar rechts: Wim van de Peut, 
Bert de Vries en Hendrik Jan Vochteloo
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40 jaar Adullam

Knecht
Ooit bezocht Wim een ZMOK-school 
in Amersfoort. Als Wim 13 jaar oud is, 
overlijdt Wims vader. “Bij het overlij-
den van zijn vader zegt hij: ‘Mam, nu 
moet ik jou voortaan meer helpen 
hè, nu papa er niet meer is,’ want hij 
was ook boerenknecht,” voegt ze 
toe. “Wim is ook wel weer nuchter. 
Wanneer ik later nog wel eens om 
mijn man huilde, dan zei hij haast 
verwonderd: ‘Maar papa is toch 
overleden en begraven? Met andere 
woorden, gebeurd is gebeurd, we 
moeten nu weer verder.” Omdat er 
maar één dochter is, vindt moeder 
het verstandig om – nu zij het nog 
kan – te zorgen voor een voorziening 

voor Wim. Op dat moment gaat zijn 
moeder op zoek naar een woonvoor-
ziening voor Wim.

Veldheim
In 1989 gaat de 19-jarige Wim op 
Veldheim werken. Op enig moment 
komt er ruimte op Veluweheim, 
daar gaat hij in 1997 naar toe. “Daar 
zat Wim wel goed, maar de man-
nen waren ouder en hun niveau 
was hoger. In 2003 is Wim naar 
Maanderheim gegaan, daar zat hij 
beter op zijn plek, de bewoners waren 
jonger en pasten beter bij zijn ontwik-
keling. Hij bleef wel naar de dagbeste-
ding op Veldheim gaan en hij werkte 
op een zorgboerderij. Wel heb ik toen 

aangegeven, dat, als hij naar een loca-
tie kon met grotere kamers, ik me aan-
bevolen hield. Hij had toen een kamer 
van 3 bij 4,5 meter, dat is niet veel als 
je je bedenkt dat iemand daar zijn 
hele leven zal blijven.” 

A“Adullam is 

Wims thuis”

Mevrouw Willemsen-Oostrom

Van links naar rechts: Maarten de Graaf, Wim van de Peut en Hendrik Jan Vochteloo

Adullam Contact   |   9



Wanneer Maanderheim overgaat in 
Beekheim in 2013, wordt dat pro-
bleem automatisch opgelost. “Nu 
heeft Wim een ruimere kamer. Hij 
heeft het erg goed naar zijn zin op 
Beekheim. En vier dagen per week 
werkt hij op Veldheim.” 

“Wim past qua identiteit op 
Beekheim. We zijn hervormd, dus we 

passen binnen 
Adullam. Wim 
is een serieuze 
jongen, altijd 
al geweest. 
Voorzichtig ook. 
Ik kan me nog 
herinneren dat 
hij tijdens een 
Amicitia-reis met 
mij zo getuigde 
over zijn geloof, 
dat bij anderen 

de tranen in de ogen sprongen.”

Een hoogtepunt in Wims leven kan 
beslist zijn openbare belijdenis 
genoemd worden. Thuis volgde hij 
catechisatie. Een ouderling behan-
delde dan met hem het ‘Onze Vader’ 
en de 12 Artikelen des Geloofs. 
Openbare belijdenis voor de kerk doet 

hij in 1995. “We zongen toen ‘Zo ik niet 
had geloofd dat in dit leven’, Psalm 
27:7. Die psalm heeft bijzondere bete-
kenis voor hem gekregen. Ik zou wel 
eens willen weten wat er in dat koppie 
van hem allemaal omgaat. Dat weet 
ik niet.” 

“Wim hoort thuis op Beekheim. Op 
zijn driewieler komt hij zelf naar huis. 
Maar Adullam is zijn echte thuis. Ik 
vind dat de begeleiders veel zorg 
en aandacht aan hem besteden. Pas 
had hij corona en moest hij geïso-
leerd worden. Toch kwam er elke dag 
iemand aan het eind van de gang zit-
ten om met hem te eten. Ook deden 
ze moeite zodat hij op een laptop een 
zangavond kon volgen. Ze denken 
heel erg mee. Momenteel werkt Wim 
op De Werkbij, dat geeft hem veel 
voldoening.” 

Hanneke van Panhuis schildert mokken op De Eliëzerhof

Wim van de Peut met op de achtergrond Lammert Flier

10



Locatie 
Nunspeet
Verpakken
Verder naar het oosten van 
het land woont Hanneke van 
Panhuis, een van de cliënten 
van de Eliëzerhof. Hanneke 
heeft hier de langste staat van 
dienst en werkt er sinds 2010. 
Zelfs als de Eliëzerhof nog 
onderdeel is van Christelijke 
Woonzorg Unie Veluwe is 
Hanneke hier al drie dagen in de week 
te vinden. Voor Hanneke betekent 
de Eliëzerhof een prachtige oplos-
sing, want Hanneke past niet op het 

regulier onderwijs. Maar thuis zit-
ten is ook niks en haar ouders willen 
haar Bijbelgetrouw opvoeden. Op de 
Eliëzerhof kan Hanneke nuttige din-
gen doen zoals verpakken. “Ze voert 
bestellingen graag vanaf het begin tot 
het einde uit. En heel netjes,” vertelt 
haar moeder.

Moeder kan zich de beginjaren nog 
goed herinneren. “Toen stond de 
Eliëzerhof onder leiding van meneer 
Molenaar. Het was kleinschalig, 
gemoedelijk en de sfeer was goed, 

maar wel met vaste structuur en ritme. 
We stuurden Hanneke met een gerust 
hart naar haar werk.”

Doelen
“Toen ging de Eliëzerhof over naar 
Adullam. Er veranderden een aantal 
dingen. Wat we nu goed vinden is, dat 
er kleine groepen zijn, 
dat ze werken met indi-
viduele programma’s en 
doelen voor elke cliënt, 
afhankelijk van zijn of 
haar mogelijkheden. 
Zo komen cliënten het 
beste tot hun recht, aan 
Hanneke zien wij dat 
heel duidelijk.” 

“Elke dag mag Hanneke 
kiezen uit twee soor-
ten werkzaamheden. 
Ze hebben die keus 
om recht te doen aan 
hun gevoel van eigen-
waarde. De keuzemo-
gelijkheden worden 
bewust beperkt 
gehouden zodat het 

overzichtelijk blijft. Wij zien dat 
Hanneke nu meer leert en zelf-
standiger is geworden. En ze 
kan hard werken hoor! Als iets 
klaar moet, dan moet het klaar! 
Complimentjes doen haar goed, 

daar groeit ze van. Je kunt haar ook 
wijzen op haar verantwoordelijkheid.” 

Op de Eliëzerhof verpakt Hanneke 
van alles zoals pakketjes met schoon-
maakattributen voor gasten van 
vakantiehuisjes. In het najaar verpakt 
ze ook kerstpakketten. “Wat we heel 

40 jaar Adullam

H“Hanneke 

komt hier tot 

haar recht”

Mevrouw van Panhuis

E“Eliëzerhof 

prachtige oplossing”

Mevrouw van Panhuis Hanneke van Panhuis is hard aan het werk 
met een stickerapparaat op De Eliëzerhof

Hanneke van Panhuis maakt de mooiste 
kralenkettingen op De Eliëzerhof

Adullam Contact   |   11



leuk vonden is, dat Hanneke op een 
reclame voor bakproducten heeft 
gestaan. Dat vond zij zelf ook heel 
leuk. Ze was trots natuurlijk. Het is al 
even geleden maar dat blijft een leuke 
herinnering.”

“De goede begeleiding is echt een 
‘parel’ te noemen. Zo is een ortho-
pedagoog nauw betrokken bij het 
zorgplan waarin de individuele pro-
gramma’s van de cliënten beschreven 
staan. Wat jammer is, is dat er nu meer 
wisselingen in de leiding zijn. Maar ja, 
dat is inherent denk ik aan de tekorten 

in de zorg. Daar ontkom je bijna 
niet aan. Hanneke gaat nog 
steeds graag en ze lijkt er geen 
last van te hebben, dat telt.”

Locatie 
Zwolle
Spring-in-’t veld
Een van de laatste voorzienin-
gen die gestart wordt, is KDC De 
Klimop in Zwolle. Joas Dekker 
gaat hier direct naar toe. Joas is 

een ondeugend, levendig ventje van 
elf jaar, die de hele dag al fladderend 
en trampoline springend doorbrengt. 
Een jongen die gek is op zoetigheid, 
en, als zijn moeder het niet ver-
hoedt, regelmatig uit de kast snaait. 
Watervlug, houdt van een grapje, slim 
met tablets en hij kan zich soms ook 
handig van de domme houden als dat 
beter uitkomt. Op De Klimop kan Joas 
zijn ei kwijt. 

Moeder Dekker: “Joas kan niet alleen 
zijn, heeft behoefte aan structuur en 
moet overal bij geholpen worden, ook 
met aankleden. Af en toe noemt hij 
woordjes of zingt hij een herkenbare 
regel uit een psalm of een lied. Met 
muziek bereik je veel bij hem. Door 
kleine doelen te stellen zet hij kleine 
stapjes en maakt hij toch vooruitgang.”
Voordat De Klimop er was, bezocht 
Joas altijd een zorgboerderij. Wanneer 
hij daar te oud voor wordt, zoeken 
zijn ouders een andere voorziening 

Hanneke van Panhuis zorgt ervoor dat kerkbodes bij de juiste persoon terecht komen

Joas Dekker zit goed in zijn vel op De Klimop

12



die ook aansluit bij hun identiteit. 
Het wordt Horstheim in Staphorst. 
Wanneer dit beëindigd wordt is Joas 
min of meer aangewezen op De 
Klimop. Echt een bewuste keuze is het 
dus niet, “maar we zijn er wel ontzet-
tend blij mee. Joas logeert ook wel 
eens in Uddel,” vertelt zijn moeder. 

“Adullam bevalt ons heel goed. 
Het vervoer gaat nu ook prima. 
Voorheen liep dat stroever toen 
het nog met taxi’s gedaan werd. 
Dan werd Joas wel eens om 7 uur 
al opgehaald als hij om 9 uur op 
school moest zijn. Of ze vergaten 
hem op te pikken, dat gebeurde 
ook wel. Maar nu gaat dat heel 
goed met de rijvrijwilligers en de 
eigen bussen van Adullam.” 

Professioneel
Vergeleken met de eerste jaren 
van KDC De Klimop ziet mevrouw 
Dekker verschil met hoe het er nu 
aan toe gaat. Het is professioneler, 
vertelt ze. “We krijgen regelmatig 
een nieuwsbrief. En we worden als 

ouders meer betrokken bij de school. 
Zo was er pas een moedermorgen en 
dat was erg leuk, want je krijgt meer 
mee van wat ze doen. Ook krijgt 
Joas elke week een psalm mee naar 
huis om te leren, net zoals op een 
gewone school, en ze delen foto’s.” 

“Joas heeft veel geleerd bij Adullam. 
Hij heeft geleerd zijn handen te was-
sen, op pictogrammen aan te geven 
wat hij wil en hij heeft op een driewie-
ler leren fietsen. Ook de structuur die 
hij hier krijgt doet hem goed. Soms 
merken we als er teveel personeels-
wisselingen zijn, dan kan hij boos 
thuiskomen en met spullen gooien.” 

“Als hij hier iets leert en hij krijgt een 
compliment, dat stimuleert hem. Daar 

groeit hij van. Hij zit nu goed in zijn 
vel. Beter dan de eerste jaren, toen 
Joas echt aan het overleven was. Hij 
had toen regelmatig epileptische aan-
vallen, dat is nu goed onder controle. 
De aanvallen komen minder vaak voor 
en hij is alerter naar zijn omgeving. Hij 
maakt nu ook meer contact met ande-
ren. Er zijn kinderen waar hij echt mee 
op trekt. We zijn blij dat de voorzienin-
gen er zijn. We vinden Adullam pro-
fessioneel en een goede organisatie. 
Ook qua identiteit voelen we ons hier 
thuis. Joas gaat graag naar De Klimop.”

40 jaar Adullam

Joas Dekker is een ondeugend, watervlug 
ventje. Dat zie je wel aan zijn pretogen

Joas Dekker bezoekt KDC De Klimop al vanaf de start

J“Joas leert veel”

Mevrouw Dekker

H“Het is professioneler 

geworden”

Mevrouw Dekker
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HELP JIJ ONS OM 

KIND TE ZIJN?

KOM IN ACTIE!

Maak het leven en de 

ontwikkeling van een 

kind met een beperking 

in Jemima mogelijk. 

Er worden bijna 60 

kinderen en bewoners 

in Jemima opgevangen.

JEMIMA.NLJEMIMA.NL

Voltastraat 1, Ablasserdam
078 69 32 541

WWW.HUISMANKEUKENS.NL

Een keuken van goede huize



Aandacht voor...Tekst: Jannie de Graaf

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Hallo lezers van het Adullam-blad, ik ben Leonard van Heemskerk en woon op De 10 Domeinen. Ik ben 27 jaar. 
Ik woon nu 2 jaar in Uddel op Kroonheim, tot nu toe zit ik hier goed op m’n plek.

Overdag ga ik naar een boomkwekerij 
en plantencentrum in Apeldoorn, daar 
doe ik oppotten, onkruid plukken en 
druppelaars controleren. 's Woensdags 
ben ik altijd vrij, dat vind ik zelf ook 
wel fijn. Op woensdag hou ik mijn 
appartement bij met schoonmaken 
en ik doe dan ook boodschappen. 

Mijn hobby's zijn natuurfoto’s 
maken, fietsen en ik lees boeken 
met waargebeurde verhalen zoals: 

Wonderlijke wegen enz. Ik houd ook van 
ouderwetse spullen. Puzzelen vind ik ook 
wel leuk op z’n tijd. De grootste puzzel 
die ik gemaakt heb is van 3000 stukjes. 
Die heb ik rij voor rij opgeplakt.
 
Groeten van Leonard.

Mijn adres is: 
Kroonheim
’t Hof 12
3888 MH  Uddel

Leonard van Heemskerk

Hallo Adullam-lezers,
 
Ik ben Jantine de Vreugd en ik ben 28 jaar. Ik woon 

vanaf 2020 op de Koningshof op Kroonheim in Uddel. 

Om de week ben ik een weekend thuis bij mijn vader 

en moeder. Ik werk van maandag tot en met vrijdag op 

het Atelier en daar doen we van alles. Bijvoorbeeld vlag-

getjes naaien en sleutelhangers en onderzetters maken. 

Pas hebben we meer dan dui-

zend kaarsen ingepakt voor 

een bestelling. Ik hoop dat ik 

nog lang mag wonen en wer-

ken bij Adullam.
 
Groetjes van Jantine de 
Vreugd.
 
Mijn adres is: 
Kroonheim
’t Hof 12
3888 MH  Uddel

Jantine de Vreugd 
Dag allemaal,
 
Mijn naam is Kees de Bruin. Ik 
woon al een tijd bij Adullam, 
nu op Muiderheim op groep 
de Polle. Ik ben 55 jaar oud. Ik 
geniet van gezelligheid om me 
heen en ik vind het fijn om op de 
Polle te wonen. 
Overdag schil ik altijd de aardap-
pels voor de hele groep. ’s Avonds 
doe ik lekker rustig aan en houd 
ik van samen koffiedrinken, soms een spelletje doen of 
een stukje wandelen. Ik vind het heel fijn om naar mijn zus 
te gaan. Dat doe ik regelmatig op zaterdag, dan doen we 
samen boodschappen. En natuurlijk vind ik het ook erg 
leuk om post te ontvangen.
 
Een hartelijke groet van Kees!
 
Mijn adres is:
Muiderheim
Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden
 

Kees de Bruin
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Tijd om eens het trappetje op de 
lopen en de glazen schuifdeuren bin-
nen te gaan. Een verwelkomende 
entree, een koffiehoek met de laat-
ste uitgaves van Adullam Contact 
en een vriendelijke receptioniste 
zorgen ervoor dat je je hier direct 
welkom voelt. Een paar mooie wand-
foto’s bepalen je waar het om draait 
bij Adullam: het welbevinden van 
cliënten.

Fondsenwerving is een van de taken 
die vanuit het Centraal bureau wordt 
aangestuurd. Waarom? Janneke: 
“Identiteitsgebonden zorg wordt 
door de overheid niet vergoed. Dat 

betekent dat identiteit gerelateerde 
kosten uit eigen zak moeten wor-
den betaald. Ouders dragen bijvoor-
beeld de vervoerskosten van cliënten 
zelf als zij bewust kiezen voor een 
Adullam-voorziening in plaats van 
een dagbesteding om de hoek. 
Adullam neemt onder meer een deel 
van deze kosten voor haar rekening.”

“Ook werven we fondsen voor werk- 
en ontspanningsactiviteiten, omdat 
deze niet ten koste mogen gaan van 
het reguliere budget voor zorg en 
ondersteuning. Denk bijvoorbeeld 
aan de inrichting en het onder-
houd van een belevingsgerichte 

Tekst: Redactie. Beeld: Diversen 

Hoe draagt het Centraal 
bureau bij aan uitstekende 
zorg voor onze cliënten?
Wie ‘Barneveld’ hoort denkt al snel aan kippen en kerken. Maar 
vergeet niet dat hier het Centraal bureau van Adullam is gevestigd 
waar een belangrijk deel van de zorg voor onze cliënten wordt 
geregeld. Allemaal overhead? “Zeker niet”, benadrukt Janneke 
Duerink-Folmer, manager HR bij Adullam. “Wij adviseren, ontlasten, 
ondersteunen en faciliteren de locaties zodat zij zich kunnen 
focussen op de zorg voor cliënten. We nemen niet alleen papierwerk 
uit handen, we werven personeel en fondsen die ten bate komen 
van de zorg. En ja, we hebben ook nieuwe collega’s nodig.” 

C"Centraal bureau 

ondersteunt zodat 

locaties kunnen 

focussen op zorg”

Janneke Duerink-Folmer, Manager HR
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speelruimte zodat intensieve bege-
leidingscliënten beter kunnen 
ontspannen.” 

Welbevinden cliënten
Janneke: “Adullam verleent zorg 
vanuit het Adullam Schutse 
Begeleidingsmodel (ASBM). Ook op 
het Centraal bureau is deze zorgvi-
sie leidend in ons werk. We houden 
onszelf continue een spiegel voor of 
datgene wat we doen, bijdraagt aan 
het welbevinden van onze cliënten. 
Het moet niet zo zijn dat ze op de 
locaties geen rekenmachine kunnen 
bestellen omdat het budget op is,” 
lacht ze. 

“De medewerkers van het Centraal 
bureau zoeken regelmatig ‘het veld’ 
op om ervaringen te horen vanuit de 
zorg voor cliënten en om te kijken 
hoe begeleiders het beste onder-
steund kunnen worden om hun werk 
te doen. Iedereen loopt wel eens een 
dagje mee.” 

Annie van Werven, teamleider op 
Muiderheim, kan dit beamen: “Zelfs 
de afdeling financiën eet hier wel 
eens mee. Zij willen echt meebele-
ven hoe dingen werken in de prak-
tijk. Dat helpt ons enorm.” 

Leerwerktraject
Vanuit Adullams visie om cliënten 
een veilige omgeving te bieden, is 
het cruciaal dat de teams stabiel zijn. 
Met lange termijn personeelsbeleid 
investeert Adullam in het binden en 
boeien van medewerkers, wat zich 
uiteindelijk vertaalt in een lager per-
soneelsverloop. Een van de speer-
punten voor het komende jaar is de 
opzet van een leerwerktraject voor 

teamleiders. “Hiermee bieden we 
onze vaste medewerkers doorgroei-
mogelijkheden naar een leidingge-
vende functie. Dit vindt momenteel 
al incidenteel plaats en daar hebben 
we goede ervaringen mee. Nu gaan 
we deze route formaliseren zodat het 
voor iedereen met die ambitie bin-
nen handbereik komt.” 

Een andere manier om personeel 
te binden en te boeien is het aan-
bieden van opleidingen aan mede-
werkers. Ook dit wordt vanuit het 
Centraal bureau geregeld met een 
digitale leeromgeving. Het is een 
van de paradepaardjes van Jan van 
Wincoop, adviseur opleiden en ont-
wikkelen. Hier zijn alle trainingen 
te vinden die medewerkers op hun 
eigen tijd, in hun eigen omgeving en 
in hun eigen tempo kunnen volgen.

Wetgeving
Waar locaties ook mee te maken heb-
ben, is wet- en regelgeving. Marinka 
van Dalfsen-Slingerland, adviseur 
zorg: “We vertalen soms wazige, moei-
lijk geformuleerde wetgeving voor 
onze collega’s in bruikbare instructies, 
passend bij onze zorgvisie. Zo zijn we 
momenteel bezig met het opzetten 

Centraal bureau 

P"Personeel binden 

en boeien met 

opleidingen”

Janneke Duerink-Folmer

B"Ook op Centraal 

bureau is ASBM-

model leidend”

Janneke Duerink-Folmer

Adullam Contact   |   17



18

Stationsweg Oost 277 033 - 720 00 72
3931 ER Woudenberg www.velthuizenkeukens.nl

“Het keramiek werkblad matcht 
perfect met de frontkleuren”

JOHAN ADVISEUR

“De frisse keuken van de familie Drost is hét perfecte voorbeeld 
dat je, ook al moet je vasthouden aan bepaalde afmetingen van 
de keukenruimte, nog steeds voor een creatief ontwerp kunt gaan. 
Toen de familie bij ons in de showroom kwam met de afmetingen 
van de ruimte zijn we aan het schetsen gegaan, op zoek naar het 
meest creatieve en daarbij wel een praktisch keukenontwerp. Dat er 
meer mogelijk was dan alleen een hoekkeuken kwam echt als een 
verrassing. De gekozen materialen en kleuren zijn mooi op elkaar 
afgestemd, zodat alles rust uitstraalt.”

MEER ZIEN VAN DEZE KEUKEN?
VELTHUIZENKEUKENS.NL/DROST
OF SCAN DE QR-CODE

Binnenkijken bij de
familie Drost
uit Lunteren

       Op zoek naar inspiratie?
Vraag ons nieuwe magazine aan!

Schilderwerken

Draag direct 
bij aan de 
participatie 
van onze 
deelnemers 
in de samenleving.

Bestel nu in de 
speciaal van mij 
webshop de prachtige 
artikelen gemaakt 
door onze eigen 
cliënten!

Adullam 
treedt verder 
naar buiten!

speciaalvanmij.nl



van lokale cliëntraden. En een voor-
beeld op een heel ander vlak is het 
infectiepreventiebeleid. Wat is werk-
baar voor onze medewerkers en het 
beste voor onze cliënten? Het past 
niet binnen onze zorgvisie om met 
uniformen aan te werken. Locaties zijn 
hier vaak erg dankbaar voor.” 

“Verder zijn we beschikbaar voor 
vragen van de werkvloer. Zo hebben 
we pas met een locatie meegedacht 
over hoe onze logees medicatie 
moeten meenemen. Hier zijn wet-
telijke kaders voor en er mogen 
natuurlijk geen fouten mee gemaakt 
worden. Ook dat voorziet in een 
behoefte,” zegt Marinka.

Innovaties
Het Centraal bureau heeft 
een sturende rol in het door-
voeren van innovaties die de 
zorg Adullam-breed verbete-
ren. Janneke: “Denk bijvoor-
beeld aan het cliëntportaal 
(ECD) dat nu in gebruik 
wordt genomen. Voor 
ouders is het makkelijker om 
te volgen hoe het gaat met 
hun kind. Losse schriftjes 
zijn verleden tijd. Dit bevor-
dert het contact tussen 
begeleiders en ouders.” 
Annie van Werven is er blij 

mee. “Bij elke innovatie worden wij 
betrokken bij de vraag: hoe kun-
nen we iets nieuws zo goed moge-
lijk opnemen in de zorg? Ook bij de 
invoering van het ECD hebben men-
sen vanuit het veld zitting genomen 
in de werkgroep. Dat is belangrijk, 
want wij moeten er mee 
werken. De training van het 
ECD wordt centraal aange-
stuurd. Dat ontlast ons en 
het maakt ons werk mak-
kelijker. Zo blijft er meer tijd 
over voor de cliënt.” 

Bewaken kwaliteit zorg
Het voert te ver om alle 
taken op te sommen van 
het Centraal bureau. Eén 
belangrijke willen we nog 
wel noemen, namelijk 

de bewaking van de zorgkwaliteit. 
Janneke: “We vertalen de concrete 
aanbevelingen vanuit de jaarlijkse 
externe audit waarin ons gecer-
tificeerd kwaliteitssysteem wordt 
beoordeeld. Het Centraal bureau 
bewaakt de ‘puzzels’ die naar boven 
komen en geeft vervolg aan acties 
om verbeteringen door te voeren. 
Zo bleek bij de laatste audit dat 
onze inwerkprocessen onvoldoende 
geborgd zijn in onze procedures. 
Daarop hebben we samen met onze 
collega’s op de woon- en werkloca-
ties een nieuw inwerkprogramma 
gemaakt. En elke nieuwe medewer-
ker wordt nu gekoppeld aan een 
buddy. Dit versterkt ons inwerkbe-
leid, laat mensen zich sneller thuis 
voelen en waarborgt de kwaliteit 
van onze zorg. Ook geïnteresseerd in 
werken bij Adullam op het Centraal 
bureau? Check onze website!

Vanuit het Centraal bureau vindt ook de ontwikkeling van (zeer 
gedragsintensieve) zorg plaats. Deze zorg wordt verleend op het 
VIC Workhome. Het VIC Workhome van Adullam is uniek vergele-
ken met andere aanbieders van christelijke zorg in Nederland.

B"Innovaties om zorg 

te verbeteren”

Janneke Duerink-Folmer

Centraal bureau 
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ONBEGRENSD IN LOGISTIEK
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VerhuizingenWarehouseTransport

WIJ ZIJN NOG 

STEEDS OP ZOEK 

NAAR NIEUWE 

COLLEGA’S!

Kijk op reenen.nl

Al ruim 100 jaar realiseren wij logistieke oplossingen. Degelijk, hardwerkend en veelzijdig.
Van verhuizingen op de Veluwe en daarbuiten tot transport in de Benelux en naar Duitsland en Frankrijk. 
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Bestel heerlijke taarten, koeken 
en cakes gemaakt door 
onze deelnemers!”

Veldheim (Ede)

Horstheim  (Staphorst)

Maasheim 
(Puttershoek)



Composteermachine Tekst: Redactie. Beeld: Diversen

Marijke kwam op het idee om een 
project aan te vragen voor de aan-
schaf van de composteermachine 
tijdens haar opleiding op de CHE. Het 
idee deed ze op van andere organisa-
ties. “Hoe mooi zou het zijn als wij ons 
gft-afval konden hergebruiken. Afval 
wordt hier in het buitengebied van 
gemeente Apeldoorn niet gescheiden. 
We hebben wel een composthoop 
maar die wordt nauwelijks gebruikt 
en niet regelmatig omgeschept. En 
de dierenweide levert best veel extra 
afval op,” bedacht ze. Dit afval wordt 
met regelmaat door een vrachtwagen 
opgehaald. “In ons bosrijke gebied met 
veel bladafval past een compostma-
chine dus extra goed,” licht ze toe. 

5 jaar
De compostmachine scheelt 200 kilo 
restafval per maand, stortkosten van 
tuin- en houtafval en het is een zinvolle 
bezigheid voor de deelnemers. Met 5 
jaar zou de aanschaf terugverdiend zijn. 
Iedereen op Kroonheim mag er zijn 
gft-afval brengen. De Buitenhof-groep 
leegt de composteermachine weke-
lijks en brengt de compost weg op het 
terrein. Hoe het werkt? Marijke: “Je doet 
het gft-afval bovenin de machine. Dat 

mengt zich met een werkzame stof die 
in de warme machine zit waardoor het 
composteerproces in gang wordt gezet. 
Een mechanisme draait de compost 
langzaam rond. Elke dag kun je er gft bij 
doen. Eens in de week moet de machine 
24 uur afgesloten blijven zodat het 
mechanisme kan blijven draaien zonder 
zuurstof. Dan heb je het perfecte proces 
en is na een week de compost ‘klaar’. 
Via een klep aan de onderkant kun je 
de compost eruit halen. Gevaarlijk is 
de machine niet. Als je de onderklep 
opent, stopt het mechanisme direct. 
Doe je de bovenklep open, dan stopt 

hij na een paar tellen ook.” 

De compost mag officieel niet verkocht 
worden omdat het eindproduct elke 
week anders is. In principe wordt de 
compost daarom gebruikt voor de eigen 
tuin. Hiervoor moet de substantie wel 
vermengd worden met gewone grond 
omdat de compost anders te sterk is en 
dan zou de grond verbranden.

Wettelijk kader
Zorgkantoren en gemeenten verplich-
ten Adullam om duurzaamheidsmaat-
regelen te nemen. De kosten om te 
verduurzamen willen we niet ten laste 
laten komen van het budget voor zorg 
en begeleiding. Prioriteit krijgen projec-
ten die binding hebben met de cliënten 
zoals een composteermachine. Als we 
niet voldoen, lopen we het risico om te 
worden gekort op het toegekende zorg-
budget. Bovendien is duurzaamheid een 
Bijbelse opdracht. U kunt onze projec-
ten steunen via de acceptgiro die bij dit 
Adullam Contact zit. Draagt u (weer) bij?

Scan om via iDeal 
uw eindejaarsgift 
over te maken!

90% minder gft-afval op de Edelhof
Op Kroonheim staat sinds kort een composteermachine die gft-afval, zelfs 
papieren bekers, bordjes en bestek composteert. “Van 1 kilo blijft 100 gram 
over,” vertelt Marijke van der Geer-Berkhof, begeleider op de Edelhof.

C"Composteermachine 

scheelt 200 kilo 

restafval per maand”

Marijke van der Geer-Berkhof
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Waardenvolle 

zorg

Stap in bij Adullam als begeleider niveau 4 

op Molenheim of als zorgondersteuner 

bij de Klimboom!

Heb jij oog 

voor mensen?

vacature 
Molenheim

vacature 
Klimboom
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Peter van der Leer
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24 uur per dag bereikbaar

Wij verzorgen alleen begrafenissen

Mogelijkheid tot thuis opbaren

Geluidsverzorging bij het graf 
(mogelijkheid tot stream via internet 

Vraag een gratis wilsverklaring 
“Mijn laatste wensen” aan!

•

•

•

•

Voor een stijlvolle begrafenis 

Persoonlijk en betrokken
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3911 SN Rhenen (Achterberg)

en een geluidsopname) 

Boek nu snel je VCA cursus 
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of bel 085-066 74 01
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Ik ben ...
Ik ben Jos Schuurkamp, 28 jaar en ik woon op de 
Prinsenhof. Dit is een heel leuke en gezellige groep. 
Ik maak wandelingen, lees motorbladen, 
we voetballen, ik luister naar muziek 
of onderneem iets leuks met een 
vrijwilliger! De Buitenhof, daar werk 
ik. Ik zorg voor aanmaakhout, we 
houden de tuin van Kroonheim 
netjes, we gaan hout kloven en ik 
doe veel taakjes bij de Solse Berg. 
Op maandagavond komen mijn 
ouders. Hier kijk ik echt naar uit 
en ik geniet van al het lekkers 
dat ze meenemen. 

Groetjes, Jos 
Schuurkamp
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Winter
woonweken!woonweken!

DE HELE MAAND 
DECEMBER

Kom tijdens de Winterwoonweken woonwinkelen bij Soet en ontdek de 

nieuwe, inspirerende collectie onder het genot van hapjes en drankjes. 

En elke kopende klant ontvangt een fl es heerlijke wijn en een verrassing!

Ontdek de nieuwe collectie onder het 
genot van heerlijke hapjes en drankjes.

B I J A A N KO O P E E N 
F L E S H E E R L I J K E 

W I J N  E N  E E N
AT T E N T I E!



Tekst: R. Taverne-Koch Kerstverhaal

Een Engelse predikant vertelde eens: 
Mijn kudde bestaat uit heel arme men-
sen. Hun huizen staan ver uit elkaar. 
Sommige huizen zijn als vogelnesten 
op steile rotshellingen vastgemaakt. 
Andere huizen staan in de diepte in het 
moeras. Enkele kinderen leren wel lezen 
en schrijven, maar veel kinderen krijgen 
geen onderwijs. Van de Bijbel heeft 
bijna niemand gehoord. Sommige arme 
mensen hebben wel een klein stukje 
land waarop zij haver en aardappelen 
verbouwen. Of ze hebben schapen, 
een koe of een varken. Toch hebben ze 
allemaal grote zorgen om genoeg te 
kunnen eten. Zo groot, dat zij vergeten 
dat zij een onsterfelijke ziel hebben. Dit 
bedroeft mij erg en ik twijfel of ik deze 
arme mensen kan helpen. Bijna heb ik 
de moed verloren en dan....

Bezoek
Het is buiten erg koud. Ik zit in mijn stu-
deerkamer. De huishoudster klopt op 
de deur en zegt dat een arme man mij 
wil spreken. “Laat hem binnenkomen,” 
zeg ik. Een armoedig geklede man komt 
binnen. Hij vraagt beleefd hem niet 
kwalijk te nemen dat hij is gekomen. 
Dan vraagt hij: “Wilt u met mij meegaan, 
dominee? Mijn zoon ligt op sterven.” 
Meteen sta ik op en maak mij klaar om 
met de arme vader mee te gaan.

Vader is stil onderweg. Bijna een half 
uur lopen wij zwijgend naast elkaar 
en komen bij een afgelegen huisje 

aan. Samen gaan we naar binnen en 
ik groet de bedroefde moeder. In een 
hoek van de kamer ligt hun zoon van 
ongeveer 17 jaar op een bed van stro 
onder oude lompen. Hij is erg zwak. 
Als hij zijn ogen opent, kijkt hij mij 
verbaasd en angstig aan. Ik groet hem 
en zeg wie ik ben. Na een paar vragen 
weet ik hoe het met zijn ziel is gesteld. 
Die is in diepe duisternis, want hij weet 
dat hij niet altijd goed heeft opgepast. 
Hoe kan ik deze jongen op het laatst 
van zijn leven tot Jezus leiden? Jezus, 
Die Zijn leven heeft gegeven en Die de 
dood van de zondaar niet wil, maar dat 
hij zich bekeert en leeft.

Ik bid vurig tot mijn hemelse Vader om 
wijsheid. Dan buig ik mij over de zieke 
en zeg: “Mijn arme jongen, je bent 
heel erg ziek. Lijd je veel?” “Ja,” zegt hij, 
“ik moet erg hoesten. Dan krijg ik het 
benauwd en mijn borst doet erg zeer.” 
“Hoelang ben je zo ziek?” “Bijna een 
jaar.” “Maar je bent toch wel gewend 
aan de koude berglucht?” “Ja, domi-
nee. Maar op een avond telden wij de 
schapen van mijn vader en er miste 
een schaap. Mijn vader liet mij het 
schaap zoeken.” “En toen kreeg je deze 
verkoudheid, mijn arme jongen?” “Ja, 
het sneeuwde erg en ik verkleumde 
door de koude wind. Maar ik lette 
daar niet op, want ik wilde graag het 
schaap vinden.” “En je hebt het gevon-
den?” vraag ik met belangstelling. “O 
ja, ik kon niet rusten voordat ik het 

gevonden had.” “Het schaap volgde 
je naar huis?” “Nee,” zegt de zieke, 
“het was half dood. Daarom droeg ik 
het op mijn schouders naar huis.” “En 
vader en moeder waren heel blij?” 
“Ja, dominee. En ook de buren, want 
we leven met elkaar mee. Het schaap 
is ook weer beter. Maar ik heb deze 
hoest opgelopen. Moeder denkt dat ik 
zal sterven. Maar ik ben heel blij dat ik 
het schaap gered heb.”

Gelijkenis
Hoe wonderlijk! Een schaap verdwaalt 
en vader wil dat zijn zoon het schaap 
gaat zoeken. Zijn zoon gehoorzaamt 
zonder te klagen en vindt het schaap. 
Hij draagt het halfdood op zijn schou-
ders naar huis en de buren zijn ook blij 
dat het schaap is gevonden.  Ik vertel 
de gelijkenis van het verloren schaap 
(Lukas 15:4-7). De Heere opent het hart 
van de zieke. Hij begrijpt dat hij ook 
een verloren schaap is. Hij moet gered 
worden, want hij heeft zo gezondigd. 
God stuurde voor hem Zijn Zoon Jezus 
naar de aarde om hem te zoeken en 
te redden. Jezus bloedde daardoor 
aan het kruis en stierf. Maar Hij is weer 
opgestaan en naar de hemel gegaan. 
Om ook voor hem plaats te maken.

De zieke gelooft met heel zijn hart.  
Dan sterft hij en Jezus brengt Zijn 
gevonden schaap op Zijn schouder 
naar Zijn Vader in de hemel. Daar is 
grote blijdschap.

"Want de Zoon des mensen 
    is gekomen om zalig te maken, 
           dat verloren was" Matthéüs 18:11
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Leren van je 
groepsgenoten

12,5 jaar De 10 Domeinen

Tekst: Redactie. Beeld: Adullam

De middag begon in de Hunneschans met koffie en wat 
lekkers. “Daarna hebben we onder leiding van begelei-
der Reindert gewandeld met een groot deel van de groep, 
en zagen we zelfs nog wild. Bij thuiskomst deden we een 
natuurquiz. Nadat we lekker gegeten hadden van het 
warm/koud buffet gaf de heer Bunt van De Kroondomeinen 
een natuurpresentatie. Hij benadrukte Gods grootheid in 
de schepping en betrok ook psalmen bij de presentatie. 
Enkele psalmen hebben we gezongen en onze bewoner 
Gert-Jan begeleidde het op het orgel,” vertelt Hendrikje.

Zelfstandig 
De 10 Domeinen heeft nog niet zo’n lange geschiedenis 
als de andere voorzieningen binnen Adullam. Maar De 10 
Domeinen neemt een speciale plaats in. Hier wonen negen 
cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijko-
mende problematiek. De gedachte is, dat een eigen appar-
tement met keukenblok en douche positief bijdraagt aan 
hun zelfstandigheid. 

Een familiedag, na corona klinkt dat als iets 
uit een ver verleden. “Toch hebben we op 
4 november weer teruggegrepen op deze 
fijne manier om het 12,5 jarig jubileum 
van De 10 Domeinen te vieren,” vertelt 
teamleider Hendrikje Balder.

F"Fijne manier om 

jubileum te vieren”

Hendrikje Balder, teamleider
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12,5 jaar De 10 Domeinen

“En dat blijkt wel,” vertelt Hendrikje 
trots. “Zo was er een cliënt die zijn 
rijbewijs voor een 45 km auto haalde 

tegen de verwachtingen in. Of een cliënt die de 
neiging had zich af te zonderen, omdat dat de 
minste prikkels opleverde. Deze man zien we nu 
steeds meer meedoen met de groep, en dat gaat goed.” 

Essentieel zijn volgens Hendrikje een stabiel team dat een-
duidig handelt vanuit het Adullam Schutse Begeleidings 
Model (ASBM). En dat is er de laatste jaren. De ontwikkeling 
van cliënten valt dan ook mede toe te schrijven aan de bin-
ding tussen cliënten en vaste medewerkers waardoor een 
veilig klimaat ontstaat om te leren en te groeien.

Flexibeler 
Begeleider Eke Hendriksma-van der Woude heeft De 10 
Domeinen bijna vanaf het begin meegemaakt. “Ik consta-
teer een positieve ontwikkeling. 12 jaar geleden was alles 
strak geprogrammeerd vanwege bewoners met autisme in 
onze groep. We hielden bijvoorbeeld de tijd dat de  
cliënten met elkaar in de woonkamer zaten beperkt. Nu 
gaan we flexibeler met ons programma om en zien we onze 
bewoners tot bloei komen. Ze leren van elkaar en ze blijven 
leren, ongeacht hun leeftijd. En, de begeleiding leert ook 
van hen.” 

De 10 Domeinen heeft tien appartementen. Momenteel is 
er plek voor nog een cliënt. Meer informatie bij Albert van 

Elp, telefoon 06 37 18 38 29. Ook 
worden kookvrijwilligers gezocht 
en zijn begeleiders welkom om te 
solliciteren.B"Bewoners komen 

hier tot bloei”

Eke Hendriksma-van der Woude, 
begeleider

E"Eigen appartement 

vergroot 

zelfstandigheid”

Hendrikje Balder
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Graag de garage erin en vooral het accent op 7zitter.nl

Geeft Goede Garantie 
Zoekt u een betrouwbare gebruikte auto? We hebben keuze 
uit ruim 100 jonge gebruikte auto’s en lichte bestelwagens.
Het ook mogelijk een auto naar wens te importeren.
Wij garanderen kwaliteit en een gunstige prijs.

Auto’s met meerdere zitplaatsen
We hebben onder het label 7zitter.nl een ruime voorraad auto’s met
meer dan 6 zitplaatsen. U bent welkom om te kijken en vergelijken! 
Als alternatief is inbouw van onze UniklapBank mogelijk.

Welkom in onze werkplaats voor: APK-keuringen |  Onderhoud |  Reparatie |  Storingsdiagnose
Gratis vervangend vervoer |  Accessoires |  Uitlijnen |  Lease |  Schadeherstel |  ADAS kalibratie

Klompersteeg 19    |    Veenendaal    |    0318 - 51 5400    |    7 zitter.nl    |    garagegeurtsen.nl

Garage G. Geurtsen en 7 zitter.nl zijn beide onderdeel van Geurtsen Groep

Totaalinstallateur van de Veluwe

Het moet 
gewoon
werken.

www.speltbv.nl

• Gas- en waterinstallaties
• Elektrotechnische installaties
• Centrale verwarming
• Sanitaire installaties
• Dakbedekkingen
• Zink- en koperwerken
• Ventilatie
• Warmtepompen
• Zonne-energie
• Huishoudelijke apparaten
• Onderhoud

Staverdenseweg 41 Elspeet
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De familie Herweijer uit Nieuw-
Beijerland – ouders van Loïs (8), Jaïr 
(6) en Micha (2) – weet met betrek-
king tot rust en regelmaat wel raad. 
Op die namiddag in oktober rond het 
afgesproken tijdstip van het inter-
view, moet moeder onverwachts met 
Loïs naar de huisarts. Vader is thuis 
aan het werk en zorgt voor Micha. 
Halverwege de middag komt Jaïr thuis 
van Kinderdagcentrum De Boei in 
Puttershoek. Toch lukt het de ouders 
om de rust te hervinden en tijd te 
nemen voor een gesprek.

Fragile X-syndroom
Jaïr is een jongen met het Fragile 
X-syndroom. Een vrij zeldzame chro-
mosomenafwijking. De aandoening 
gaat gepaard met een ontwikke-
lingsachterstand en kenmerken van 
autisme. Jaïr functioneert op een ont-
wikkelingsleeftijd van ongeveer 2 jaar. 
Hij heeft veel behoefte aan structuur, 
waarbij zijn ouders meteen aange-
ven dat ze proberen in het dagelijkse 
leven niet al te rigoureus aan struc-
turen vast te houden om Jaïr te laten 
wennen aan het leven van alledag. 
Ook moet hij ‘gewoon’ meehelpen met 
de tafel afruimen. Ouders vinden dit 
belangrijk voor hemzelf, maar ook ten 
opzichte van de andere kinderen.

Anders
Zijn vader en moeder merken de 
eerste maanden na de geboorte al 
dat Jaïr anders ontwikkelt dan Loïs. 
Hij drinkt slecht, loopt achter in zijn 

ontwikkeling, kijkt mensen niet aan en 
het brabbelen – als voorfase van het 
praten - komt niet op gang. 
Als Jaïr zo’n 5 maanden is, gaan zijn 
ouders voor onderzoeken naar het 
Erasmus MC in Rotterdam. Al vrij 
snel wordt hier de diagnose ‘Fragile 
X-syndroom’ vastgesteld.

Al hebben ouders wel zo hun zorgen 
over Jaïr, toch ervaren ze hem niet 
echt als een ‘zorgenkind’. Mevrouw 
Herweijer: “Hij is bijna altijd vrolijk, 
heel gemakkelijk en met weinig tevre-
den.” Zijn vader vult aan: “Elk kind 
geeft zijn eigen zorgen. Ook realiseren 
we ons dat een kind als Jaïr wel net 

zoals de andere kinde-
ren ‘in zonde ontvangen 
en geboren is’, maar dat 
hij bewaard wordt voor 
veel dadelijke zonden.”

Dagbesteding voor 
jonge kinderen
Vanuit het Erasmus 
MC wordt Jaïrs ouders 
geadviseerd om hem 
aan te melden bij 
een MKD  (Medisch 

Tekst: Corrie Boogaard. Beeld: Fam. Herweijer.

“Nooit gedacht dat Adullam 
passende zorg kon bieden”

W"Wennen aan het 

leven van alledag”

mevrouw Herweijer

De laatste tijd is er in 
de opvoeding weer 
meer aandacht voor de 
3-R’s: rust, reinheid en 
regelmaat. Vrijwel alle 
opvoeders zullen het 
belang hiervan inzien, 
maar hoe doe je dat in 
de praktijk? 
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Kinderdagverblijf ). Jaïr is dan 2 jaar. 
Jaïrs vader en moeder gaan bij twee 
MKD’s in de regio kijken. Jaïrs vader: 
“We voelden ons echter in de secu-
liere sfeer van beide MKD’s niet thuis. 
Niet dat de zorg en aandacht voor de 
kinderen niet goed was hoor! Maar we 
moesten er toch niet aan denken om 
Jaïr hier naar toe te brengen.”

Jaïrs ouders verwachten aanvankelijk 
niet dat Adullam passende zorg en 
begeleiding zou kunnen geven aan 
Jaïr vanwege zijn zeldzame aandoe-
ning, maar toch nemen ze contact 
op met Maasheim. Op dat moment 
weten ze ook niet dat er dagbesteding 
voor jonge kinderen is. Het tegen-
deel blijkt waar. Als Jaïr 2,5 jaar oud 
is, kan hij 1 dag per week komen 
met mogelijkheden tot uitbrei-
ding. Mevrouw Herweijer: “De eer-
ste tijd vond ik het wel moeilijk om 
hem van huis te laten gaan; vooral 

omdat hij al zo jong met een taxi 
mee moest. Ik heb hem eerst 
een paar keer zelf gebracht en 
gehaald.” Sinds deze zomer kan 
Jaïr met de Adullambus mee. 
Meneer Herweijer: “We ervaren 
het als een ‘wonder’ dat Adullam 
bestaat en dat zij ook zorg aan 
jonge kinderen bieden.” 

Stap voor stap
Jaïr gaat nu al zo’n 4 jaar lang 

en inmiddels meerdere dagdelen per 
week naar KDC De Boei. Met kleine 
stapjes ontwikkelt hij. Jaïr krijgt hier 
logopedie en fysiotherapie. Sinds deze 
zomer praat Jaïr. Ook kan hij inmid-
dels lopen!
Jaïrs vader en moeder geven aan 
dat ze het vooral fijn vinden dat er 
dagelijks veel aandacht is voor het 
leren van psalmen, het vertellen van 
Bijbelverhalen en de eerbied die de 
kinderen wordt bijgebracht. Door het 
steeds herhalen van dezelfde psal-
men en Bijbelverhalen, op het KDC en 
thuis, merken zijn ouders dat Jaïr meer 
in zich opneemt dan je verwacht. Zo 
werd kortgeleden het Bijbelverhaal 
van het dochtertje van Jaïrus gelezen 

en daarna hoorden zijn ouders hem 
het woordje ‘verdrietig’ zeggen.

Springen
Halverwege het gesprek rijdt de 
Adullambus voor en komt Jaïr de 
kamer instappen: na een vergeefse 
poging om kennis met hem te maken, 
is hij al gauw verdiept in zijn eigen spel 
met kleine en kleurige tolletjes. Zijn 
ouders vertellen dat Jaïr graag buiten 
speelt, bijvoorbeeld op de trampo-
line en dat hij ook dol is op koeien en 
vrachtwagens. Wanneer het bezoek 
ten einde is, lukt het om toch nog even 
nader kennis met hem te maken. Bij 
wijze van afscheid dan. 

Van het thuisfront… 

J"Jaïr is bijna 

altijd vrolijk”

mevrouw Herweijer

S"Sinds deze 

zomer praat Jaïr”

mevrouw Herweijer

E"Elk kind geeft 

zijn eigen zorgen”

meneer Herweijer

Mevrouw Herweijer: “Naar 
aanleiding van onze erva-
ring zou ik iedereen aanra-
den: welke beperking je kind 
ook heeft, ga in ieder geval 
bij Adullam kijken.”
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Uw vermogen
verdient:

veiligheid, flexibiliteit 
en een vast 

gegarendeerd 
rendement van 2,5%

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam  
T +31 (0)20 - 489 6500

www.vandamvandamverkade.com

Waardenvolle 

zorg

Meer info?

Centraal bureau, Barneveld

Bel of app Janneke op 
06 25 36 60 54

werkenbijadullam.nl

Jouw creativiteit en flexibiliteit komen 
goed van pas, want als adviseur 
communicatie maak je van Adullam 
een sterk merk.

Kom jij mijn 

verhalen vertellen?



In deze rubriek vertelt een zorgvrager van Adullam over zijn hobby. Hobby's

"Ik heb ontdekt dat ik 
bakken heel erg leuk vind"

Hallo allemaal, mijn naam is Tjerk van Lagen. Ik woon al heel lang op Kroonheim, op woongroep de 
Edelhof. Heel lang vond ik veel dingen heel spannend. Omdat ik veel dingen niet goed kon begrijpen.

Bij ons op Kroonheim hebben we een speciaal dagprogramma waarin de activiteit koken en bakken zit. 
Aan deze activiteiten doe ik ook mee, eerst kleine stapjes, daarna grotere stappen. Zo heb ik dus samen 
met de begeleiders ontdekt dat ik bakken heel erg leuk vind. Ik kan heel geconcentreerd bezig zijn met 
deze activiteit en het geeft in plaats van spanning, ontspanning. 

Daarnaast ben ik ook een snoeperd; mijn tong maakt aan het einde de garde zo schoon dat hij gewoon 
weer in de keukenla kan zonder af te wassen.

Groetjes, Tjerk
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Tekst: redactie

In de Lens

Het is herfst, tijd voor iets 

nieuws in de balkonbakken. 

Ook Francisca (Maasheim) gaat 

daarvoor graag mee naar de 

bloemenzaak.

Bij het zingen over de herfst 

onder de paraplu, geniet Elian 

(De Klimop) van de ervaring 

met een paraplu.

Bij een herfstwandeling zal 
Marith (De Klimop), 

Reinier wel even 
duwen.

In het Beleefhuis van Veldheim doen de deelnemers deze keer herfstmemorie op de tovertafel.

Stagiaire Leah maakt op 

Kroonheim een herfst-

raamschildering. Ze 

begint met een 
paddenstoel en 

logé Christian 
kijkt binnen 
of het goed 

gaat.
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In de lens

Op een dag kwam 

Hannah in de stromende 

regen aan op Wilgenheim. 

Niet erg, want onder de paraplu 

had Hannah de grootste lol!

Harde werker 
Chiel is in zijn 

vrije tijd graag in het 
bos bij Kroonheim.

Logé Joanne 
(Maasheim) struinde 
lekker op haar klom-
pen door de herfstbla-
deren en daarna was 
er even tijd voor een 
fotomoment. 

Zie Joas van De Klimop 

eens genieten in het 

bos met de prachtige 

kleuren!   

Logé Anneleen (Zeekade) 

maakte van herfstbladeren uit 

het park dit prachtige zelfportret!
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op nieuw werkcentrum Eliëzerhof

Specialistisch werken

Op het moment van schrijven verrijst het skelet van de 
nieuwe Eliëzerhof, 5 minuten bij de huidige locatie van-
daan. “We krijgen een prachtplek straks,” lacht Naomi 
enthousiast. “We zitten dichtbij de industrie die ons 
van werk kan voorzien. En we zitten dicht bij een grote 
nieuwbouwwijk waar we onze taarten kunnen verkopen. 
Ruime parkeermogelijkheden maken het makkelijk om 
bestellingen te brengen en op te halen,” vertelt ze.

Meer ruimte, licht en 
mogelijkheden
Nieuwbouw is geen overbodige 
luxe in Nunspeet. De huidige 
ruimte is beperkt, het gebouw is 
oud en hokkerig. Op de nieuwe 
locatie zal veel meer ruimte zijn en 
licht. Er komt een groot magazijn, 
een nieuwe schuur voor houtbe-
werking en de straten voor inpak-
werk en bakkerijwerk zijn ook 
ruimer. 

“Wanneer de nieuwbouw van de Eliëzerhof klaar 
is, kunnen onze deelnemers zich specialiseren in 
bakkerijwerk, drukwerk, houtwerk of inpakwerk. Dan 
kunnen we nog beter aansluiten bij hun mogelijkheden 
en interesses. Nu is het nog zo dat we het werk per dag 
verdelen onder onze 27 deelnemers. En dan is er ook 
plek voor nieuwe cliënten,” vertelt teamleider Naomi 
Boeve van de Eliëzerhof in Nunspeet.

Tekst: Redactie. Beeld: Diversen

O“Onze deelnemers 

kunnen zich 

specialiseren”

Naomi Boeve, teamleider
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“De bedoeling is dat onze deelnemers hier vijf dagen per 
week gespecialiseerd aan de slag kunnen zodat ze niet 
aangewezen worden op een andere vorm van dagbe-
steding elders. Onze cliënten hebben hier het meeste 
baat bij, want zij hebben meer dan anderen behoefte 
aan rust en structuur. Zelfs al zou elke deelnemer bij ons 
vijf dagen per week komen werken, dan nog hebben we 
mogelijkheden om veertig cliënten te begeleiden.”

“Heeft iemand een voorkeur voor bakkerijwerk, dan is het 
de bedoeling dat deze vijf dagen per week lekker gaat 
bakken voor alle bestellingen die we telefonisch binnen-
krijgen. Dit gaan we uitbreiden met een webshop om het 
mensen zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken.” 

Veelzijdig
Het past binnen Adullams zorgvisie om mensen zo veel 
mogelijk het gewone leven te laten ervaren en te zor-
gen voor zinvol werk. “Welke klus je dan ook hebt, op 
de Eliëzerhof is het mogelijk. Of je nu pallets hebt die 
gekloofd moeten worden, rozijnen om te verpakken, een 
kerkbode die gedrukt moet worden, post om te versprei-
den, taarten voor een verjaardag, de deelnemers van de 
Eliëzerhof zorgen dat het voor elkaar komt.” 

Uniek in de regio
Zoals op elke locatie wordt hier zorg verleend vanuit 
een Bijbelse overtuiging. Elke werkdag start met het 
geopende Woord, zingen en gebed. Elke dag wordt ook 
weer op deze wijze afgesloten. “Dat is het unieke van de 
Eliëzerhof. In de wijde regio is er geen werkcentrum met 
reformatorische inslag als die van ons. Er zijn bussen die 
onze cliënten kunnen halen. Medewerkers van ons wer-
ken vanuit volle overtuiging en liefde tot hun beperkte 
naaste. Ik zou me geen betere plek kunnen bedenken 
voor mensen met een beperking die de mogelijkheden 
hebben om te werken,” zegt Naomi.

Nieuwbouw Eliëzerhof

E“Er komt een 

nieuwe schuur voor 

houtbewerking”

Naomi Boeve

Z“Zinvol werk 

op de Eliezerhof”

Naomi Boeve
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Buurtlaan West 103, 3905 JN  Veenendaal
T 0318 51 14 14  |  E info@hendriksentegels.nl
I www.hendriksentegels.nl

DÉ SPECIALIST 
IN TEGELS & VLOEREN

KERAMISCH PARKET, WAND- EN VLOERTEGELS 
PVC EN LAMINAAT • UITGEBREIDE SHOWROOM

Met de mogelijkheid tot het plaatsen van vloeren
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 AUDIT & ASSURANCE  |  ACCOUNTANCY  |  BELASTINGEN  |  CONSULTANCY 
ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  | DRECHTSTEDEN | GELDERMALSEN  |  LEERSUM  |  NIEUWEGEIN  |  ZWOLLE 

 

 

 

www.vanreeaccountants.nl 

 

 
 

 vertalen van complexe vraagstukken in heldere adviezen. Onze 
specialisten hebben actuele kennis van zaken op het gebied van 
fiscaal advies, vermogensplanning, bedrijfswaardering, fusie, 
overdracht en overname. 
Van Ree HR Consultants ondersteunt voor wat betreft 
personeelszaken. Van beleid en werving tot coaching en de 
salarisadministratie.  Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.  
 

 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP UW CIJFERS. 

Van Ree Accountants biedt advies op maat  voor het  
midden- en kleinbedrijf, voor onderwijs en non-profit 
organisaties.  Als  accountants zorgen we er natuurlijk   
voor dat de wettelijke controles worden uitgevoerd en dat u 
over de juiste (jaar)cijfers beschikt.  Onze frisse kijk op uw 
cijfers levert bovendien verrassende inzichten op.          
Van Ree Finance Consultants onderscheidt zich door  het  
 

 



Lenie Klop Voor de jeugd

Beste jongens en meisjes!
Wat gaat de tijd toch snel. Je hebt alweer de laatste puzzelpagina voor je 
van dit jaar! Wat hebben we veel leuke en creatieve oplossingen van jullie 
mogen ontvangen. Erg leuk! Deze keer is het lekker ontspannen. Wie weet 
kun je van de kleurplaat wel een mooie kaart maken voor iemand die het 
moeilijk heeft of eenzaam is. Dan kun jij een zonnestraaltje sturen. Wat is 
dat fijn om te doen, vind je dat ook niet? Ik geniet graag mee van de mooi 
ingekleurde kleurplaten. 

Mail je vóór D.V. 
3 februari 2023 een 
leuke foto naar 
lenieklop75@gmail.com
of stuur ze op naar 
Peulenlaan 93, 3371 XH 
Hardinxveld-Giessendam. 
Ik wens jullie Gezegende 
Kerstdagen toe, een fijne 
kerstvakantie en de beste 
wensen voor D.V. het 
nieuwe jaar.

Hartelijke groet en succes 
met kleuren! 

Puzzeljuf Klop

De prijswinnaars 

van de vorige keer zijn:

 Carlijn Jansen, 

11 jaar (Staphorst)

Vera Jansen, 

9 jaar (Staphorst)

Henriette Nieuwendorp, 

12 jaar (Sliedrecht)
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Door Henriët van Leeuwen (vrij verteld naar een waar gebeurd verhaal) Verhaal

Dominee George Whitefield was de zoon van een herbergier. Hij werd geboren in 1714 in Engeland 
en stierf in het jaar 1770. Toen hij 2 jaar oud was, stierf zijn vader. Later hielp hij zijn moeder in de 
kroeg. Helaas werd George een grote vloeker. Hij misbruikte de meest gezegende Naam. Maar de 
Heere liet dat niet toe, Hij greep hem in zijn hart. George werd van een vloeker een bidder. Later 
werd hij prediker in o.a. de mijnstreken van Wales. Hij preekte zeer vurig en welsprekend, meestal 
in de open lucht. De vloeker werd een verkondiger van de dierbare Naam van zijn lieve Meester: de 
Heere Jezus. De Heere heeft die arbeid willen zegenen tot zaligheid van vele zondaren. 

Een vloeker wordt een bidder

Dominee Whitefield is onder-
weg met een vriend. Plotseling 
worden ze overvallen door een 

struikrover. De man is gewapend en 
eist geld. Er blijft niets anders over dan 
hun geld af te staan. Daarna zetten ze 
de reis voort. Maar daar klinkt ineens 
geluid. Opnieuw staat de struikrover 
voor hun neus. Hij is nog niet tevreden 
met zijn buit. Onderweg bedacht hij 
dat die ene man –dominee Whitefield- 
een prachtige jas droeg. Het duurt niet 
lang of hij heeft ook de jas van domi-
nee Whitefield bemachtigd. Whitefield 
krijgt de zijne.

Daar gaan de dominee met zijn vriend 
verder op hun paard, de dominee met 
een haveloze jas aan. Niet lang daarna 
horen ze weer geluid. De dominee en 
zijn vriend kijken achterom. Zien ze 
het goed? Is daar de struikrover weer? 
Nu is het genoeg geweest, ze geven 
hun paarden de sporen. En ze weten 
uit de handen van de struikrover te 
ontkomen. De Heere zorgt voor Zijn 
knecht en kinderen. De vijand kan niet 
alles doen, wat hij maar wil. 

Dominee Whitefield vraagt zich ver-
wonderd af wat de struikrover de 
derde keer toch van plan was. Het ant-
woord laat niet lang op zich wachten. 
Terwijl de dominee zijn hand in de 
jaszak steekt, voelt hij een dikke porte-
feuille met geld. Veel meer, dan de dief 
van hem gestolen heeft.  

Wat is de dominee verwonderd. Hij 
mag Gods zorg over hem opmerken. 
De struikrover was een middel in de 
hand van de duivel. Hij had het ten 
kwade gedacht. Maar het is zoals bij 
Jozef, die verkocht werd naar Egypte. 
De Heere had het ten goede gedacht. 
Jozef was het middel om een groot 
volk in het leven te behouden.

En zo mag dominee Whitefield 
tot nut zijn voor vele weeskinde-
ren. Hij gebruikt het geld voor het 
Bethesdahuis. De dominee zorgt 
ervoor dat deze kinderen dagelijks uit 
het Woord van God horen. Ook gaan de 
weeskinderen naar school. En de Heere 
heeft ook deze arbeid willen zegenen. 
Onder de wezen waren kinderen van 
God, door Hem uitverkoren. De dichter 
van Psalm 27 zegt: ‘Want mijn vader 
en mijn moeder hebben mij verlaten, 
maar de HEERE zal mij aannemen.’

Dominee Whitefield komt zelf ook 
vaak in het tehuis. En spreekt dan uit 
Gods Woord en bidt met de wees-
kinderen. ’s Avonds loopt hij weleens 
langs de bedjes. Als de kinderen lig-
gen te slapen, beveelt de dominee 
hen in zijn hart bij de Heere aan. Heeft 
de Heere Jezus het niet gezegd: ‘Laat 
de kinderen tot Mij komen en verhin-
dert hen niet, want derzulken is het 
Koninkrijk Gods’ (Lukas 18:16).

Op een avond ziet de dominee een 
slapend meisje. In haar hand ligt een 
open Bijbel. En haar vinger wijst iets 
aan: ‘Heere, gedenk mijner, als Gij in 
Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.’ De 
woorden van de moordenaar aan 
het kruis. Wonderlijk, toch vergeet 
de dominee het weer. Maar op een 
andere avond ziet de dominee weer 
hetzelfde beeld. Een open Bijbel, met 
haar vinger bij dezelfde woorden. Nu 
prevelt het meisje in haar slaap zacht: 
‘Heere, gedenk mijner.’ De dominee 
gaat weg met zijn hoofd vol gedach-
ten. O, dat de Zaligmaker ook tot dit 
kind zou zeggen: ‘Heden zult gij met 
Mij in het Paradijs zijn.’
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Steun
   Adullam

Wat mogen en moeten we dankbaar zijn dat 
we leven in een land waarin geen oorlog of 
hongersnood heerst. Wat mogen en moeten we 
dankbaar zijn dat we nog ‘eigen’ instellingen hebben 
waarbinnen we zorg kunnen verlenen voor onze 
naaste met een beperking. 

Mede dankzij u kan Adullam nog doen wat ze doet. Zorg 
en begeleiding bieden vanuit de Bijbelse grondslag, al 40 
jaar. Maar de overheid betaalt toch voor de zorg en bege-
leiding? Dat klopt zeker. Maar hierin is geen budget voor-
zien voor de extra kosten van het vervoer, investeringen 
in onze identiteit of duurzaamheidsprojecten zoals de 
eindejaaractie. Dankbaar dus voor uw trouwe steun!

Wederzijdse dankbaarheid was ook te merken tijdens de 
comitébijeenkomst afgelopen oktober. Met leden van 
een tiental comités kwamen we bij elkaar op Kroonheim. 
Begeleider Gerdien Goedhart en bewoner Sander gaven 
een inkijkje in hun dagprogramma en vertelden hoe 
tevreden ze zijn met de nieuwbouw en wat daarvoor 
vanuit Stichting Steun Adullam gedaan is. De comitéle-
den waren dankbaar dat het zo zichtbaar is, wat gedaan 
wordt voor de naaste met een beperking. Wat mooi om 
zo voor elkaar van betekenis te zijn. 

Over een enkele week hopen we de geboorte van de 
Heere Jezus te herdenken. Eerbiedig bedoeld: Hij kwam 
op de aarde, niet om wat te doen voor Zijn Volk, maar 

om alles te doen wat nodig is. 
Ik wens het ons allen toe om 
zo gezegende kerstdagen te 
mogen hebben. 

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

Dankbaarheid
Activiteiten
Kijk voor details en de actuele stand van zaken altijd 
op: www.adullamzorg.nl/activiteitenkalender

D.V. DINSDAG  27 DECEMBER 

Comité Puttershoek; december-bestelactie; 
bestellen via www.maasheim.nl vòòr dinsdag 27 
december; afhalen op vrijdag 30 december op 
Maasheim in Puttershoek.

Workshops herfst- 
of winterstuk 
Het comité in 
Hardinxveld-
Giessendam heeft 
workshops georgani-
seerd. Samen werden 
mooie herfst- of win-
terstukken gemaakt. 
Deze actie bracht 
naast een gezellige 
avond ook € 500,- op 
voor Adullam. 
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Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de 
opbrengsten van het comité in uw regio.

Giftenverantwoording

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 724.464

BERGROOT JAARDOEL 2022 

€ 1.397.900
1E TM 3E KWARTAAL 2022

€ 1.369.511

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten eerste t/m derde kwartaal 2022 € 23.013

In het derde kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen: 
A.M. B. € 4.000,- en N.A.-H. € 3.314,19

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

1E TM 3E KWARTAAL 2022

€ 419.237

1E TM 3E KWARTAAL 2022

€ 58.796
1E TM 3E KWARTAAL 2022

€ 270.931

1E TM 3E KWARTAAL 2022

€ 78.127
1E TM 3E KWARTAAL 2022

€ 432.760

1E TM 3E KWARTAAL 2022

€ 86.647
1E TM 3E KWARTAAL 2021 

€ 29.500

1E TM 3E KWARTAAL 2021 

€ 41.584
1E TM 3E KWARTAAL 2021 

€ 182.539

1E TM 3E KWARTAAL 2021 

€ 68.185
1E TM 3E KWARTAAL 2021 

€ 327.902

1E TM 3E KWARTAAL 2021 

€ 51.154

JAARDOEL 2022

€ 100.000

JAARDOEL 2022

€ 60.000
JAARDOEL 2022

€ 474.900

JAARDOEL 2022

€ 150.000
JAARDOEL 2022

€ 432.200

JAARDOEL 2022

€ 164.900

Veiling voor Samenzóo

Een veiling georganiseerd door Landmans 
Welvaart heeft € 3.200,- voor Samenzóo opge-
bracht. De veiling was onderdeel van een beurs 
op 2 en 3 september 2022 vanwege het 100-jarig 
bestaan van deze vereniging te Staphorst. Ook wij 
hadden een stand op de beurs. Deelnemers Lucel 
en Gerwin lieten bij de start van de veiling 20 witte 
duiven los. De beurs was mede op touw gezet 
met behulp van veel bekende vrijwilligers van 
Horstheim en Samenzóo. Hartelijk dank voor alle 
hulp en giften uit de samenleving. De deelnemers 
zorgen voor recreatie en worden gedragen door de 
omgeving wat zorgt voor waardevolle integratie. 

Oproepje voor 
logeer-speelgoed 
We zijn op zoek naar wat 
speelgoed voor de logés op De Keizershof 
(Kroonheim, Uddel). In de wintermaanden kun-

nen we niet altijd buitenspelen, 
dan proberen we ons binnen te 
vermaken. We zoeken hiervoor 
compleet en heel speelgoed 
zoals Lego en Playmobil, maar 
ook behendigheidsspelletjes. 
Heeft u iets voor ons? Neemt 
u dan 

contact op met Willem van 
Nifterik via T. 088 238 5840 of 
wvannifterik@adullamzorg.nl. 
Alvast hartelijk dank!

Steun Adullam
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Plaats Comité Contactpersoon / bestellen Bestellen 
vóór D.V. 

Afhalen op D.V. 

Doornspijk Doornspijk Fam. Akster
T 06 25 51 66 11
b.akster@solcon.nl

Do. 29 dec. Ophalen bestelling za.31 dec. van 10.00-
14.30 uur bij de voormalige slijterij van 
de Beek aan de Zuiderzeestraatweg West 
94. U kunt hier op vr. 30 dec. en za. 31 dec. 
van 9.00-16.00 uur ook terecht zonder 
bestelling.

Elburg Doornspijk Fam. Akster
T 06 25 51 66 11 
b.akster@solcon.nl

n.v.t. U kunt zonder bestelling terecht bij de 
verkoop wagen die bij de Jumbo aan de 
Zwolscheweg staat: do. 29, vr. 30 en 
za. 31 dec. van 9.30-17.00 uur.

Oosterwolde Doornspijk Fam. Akster
T 06 25 51 66 11 
b.akster@solcon.nl

Do. 29 dec. Afhalen op za. 31 dec. van 13.00-14.30 uur 
in de Pniëlkerk.

Uddel, 
Garderen en 
omgeving

Uddel / 
Garderen

Bij voorkeur via mail: 
adullamgarderen@hotmail.com of anders via 
Lydia van Moorselaar  T 0341 36 01 23 
of Marian Vos  T 06 50 92 89 16.

Wo. 28 dec. Bestellingen zullen bezorgd worden op vr. 
30 dec. Houd ook de comitépagina op de 
Adullam-site in de gaten. 

Hardinxveld-
Giessendam, 
Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

Bij voorkeur via www.adullamhardinxveld.nl -> 
Oliebollenactie 

Maar telefonisch mag ook:
Mevr. C. van Wingerden
T 0184 61 31 91 
Mevr. Struijk 
T 0184 42 16 40

Wo. 28 dec. Za. 31 dec. 9.00 uur en 12.00 uur afhalen 
op de volgende locaties: 
•  Beneden-Hardinxveld, Rivierdijk 636 

(Bouwmaatschappij Merwestreek)
•  Boven-Hardinxveld, Kerkgebouw HHK, 

Nassaustraat 4
•  Sliedrecht, Adullamwinkeltje,  

Stationsweg 77
Als afhalen niet lukt: we bezorgen ook 
in Hardinxveld en Sliedrecht. 

Hendrik-Ido-
Ambacht

Hendrik-Ido-
Ambacht

Fam. A. de Waard
T 06 29 31 68 44 
ariedewaard@kliksafe.nl

Vr. 23 dec. Vr. 30 dec. (tijd in overleg) 

Puttershoek, 
Hoeksche 
Waard

Puttershoek Bestellen via de website www.maasheim.nl óf 
info@maasheim.nl óf T 0186 62 55 74.  Oliebollen in 
combinatie met de december-bestelactie. Bestel direct 
uw (dagelijkse) boodschappen mee zoals kaas, bloemen, 
AGF, Aloë Vera, boeken en kaarten. Zie de website of 
neem contact op. 

Di. 27 dec. Vr. 30 dec. Afhalen op Maasheim, 
aanvullende info krijgt u per mail. 

Werkendam Werkendam Fam. J. Vreeken 
T 0183 50 44 21 of fam. C. Smitsman
T 0183 50 39 22

Do. 29 dec. 
tot 18.00 uur

Za. 31 dec. van 9.30-11.30 uur

Woudenberg, 
Scherpenzeel

Woudenberg Christine van Vlastuin,  adullamwoudenberg@hotmail.com,
 T 06 10 12 57 94. Oliebollen gebakken door: Jan 
Banket en Bakker Achterberg. Bel of mail voor prijzen. 
Ook oliebollenmeel pakketten te verkrijgen voor de 
thuisbakkers!

Wo. 28 dec. Za. 31 dec. van 10.00-11.00 uur, 
Stationsweg 458 Scherpenzeel

Als u uw bestelling per mail doorgeeft, vul dan als onderwerp ‘oliebol’ 
in en vermeld altijd uw adres, telefoonnummer en waar u uw bestelling 
wilt afhalen. Kunt u uw bestelling niet ophalen, informeer dan naar de 
mogelijkheden om de bestelling te laten bezorgen. 

Oliebollenactie 2022
Diverse comités bieden oliebollen, appelbeignets 
of andere producten aan. Hieronder ziet u waar u 
terecht kunt voor uw eindejaarsbestelling:
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Maakt u een gift over? Wilt u er op letten dat u de tenaam-
stelling wijzigt van Stichting Steun Adullam of Stichting 
Adullam voor Gehandicaptenzorg in Stichting Zorg 
Adullam. De rekeningnummers blijven ongewijzigd. 

Aanleiding juridische fusie stichtingen
Tot voor kort kende Adullam drie stichtingen:
• Stichting Steun Adullam
• Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
• Stichting Zorg Adullam

Per 1 januari 2022 zijn Stichting Steun Adullam en Stichting 
Adullam voor Gehandicaptenzorg opgegaan in Stichting 
Zorg Adullam. Adullam bestaat nu nog uit één stichting: 
Stichting Zorg Adullam. 

Stichting Zorg Adullam heeft een ANBI-status. Deze keuze 
hebben wij gemaakt om de transparantie te vergroten, 
de administratieve lasten te verlichten en om te blijven 
voldoen aan wet- en 
regelgeving.

De naam ‘Steun Adullam’ 
blijft wel bestaan, maar 
wordt net zoals alle 
locaties onderdeel van 
Stichting Zorg Adullam. 

U hoeft geen nieuwe machtigingen voor bestaande 
incasso’s af te geven
De naamswijziging is het gevolg van een juridische fusie 
waarbij Stichting Zorg Adullam alle rechten en plichten van 
de fusie-stichtingen (Stichting Steun Adullam en Stichting 
Adullam voor Gehandicaptenzorg) heeft overgenomen. 
Hierdoor blijven periodieke incasso’s in stand. U hoeft geen 
nieuwe machtigingen af te geven. 

U hoeft uw testament niet aan te passen
Hebt u Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg of 
Stichting Steun Adullam opgenomen in uw testament? Een 
aanpassing is niet nodig. Wilt u Adullam opnemen in uw testa-
ment? Neem dan Stichting Zorg Adullam op, RSIN 806832320.

Belastingaangifte
Deze fusie gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2022. Hebt u een gift aan Stichting Steun Adullam 
gegeven? Om uw gift af te trekken in uw aangifte inkom-
stenbelasting kunt u het RSIN van Stichting Zorg Adullam 
gebruiken: 806 832 320. Dit geldt dus voor alle giften vanaf 
1 januari 2022.

Hebt u hier nog vragen over?
Neem bij vragen gerust contact met ons op, bij voorkeur 
via e-mail steun@adullamzorg.nl. U kunt ook bellen naar 
Jan van Velthuizen, T 088 238 55 26. 

Tenaamstelling Adullam-rekeningen 
wijzigt in Stichting Zorg Adullam 
Juridische fusie stichtingen - rekeningnummers blijven ongewijzigd

Goede doelenboom
Fam. Hazejager (zus en zwager van Jannie Oosterwijk die 
op Polderheim woont) hebben tijdens hun bezoek aan de 
kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan een goed doel 
(Polderheim) opgehangen in een goede doelenboom en daar-
mee € 500,- euro gekregen. Een mooie actie: dank daarvoor!
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Keukens  •  Badkamers  •  Vloeren  •  Kasten

Van harte welkom!

0345 - 51 20 20
www.middelkoopculemborg.nl

Beesdseweg 2
4104 AW  CULEMBORG

Middelkoop Culemborg B.V.
Openingstijden
Maandag  09:00 - 17.30 uur
Dinsdag  09:00 - 17.30 uur
Woensdag 09.00 - 17.30 uur
Donderdag 09.00 - 17.30 uur

Vrijdag  09.00 - 21.00 uur
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

Bezoek, beleef & geniet in onze 4000 m2 showroom

Dé specialistische totaalbeleving

UP - TO - DATE MET

Middelkoop_advertentie_178x120_v1.indd   1Middelkoop_advertentie_178x120_v1.indd   1 04-04-2022   15:3904-04-2022   15:39



Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Adrie van der 
Zande Vrijwilliger

Al lange tijd is meneer Sinke betrokken bij 
Adullam. “Onze zoon Marinus was 38 jaar 
geleden één van de eerste leerlingen van de 
Rehobothschool in Ede. Vele jaren heb ik toen 
samen met verschillende leerlingen het groenon-
derhoud gedaan rondom de school.” Uiteindelijk 
verhuist zoon Marinus naar Beekheim in 
Barneveld. “Aan het bestuur heb ik toen voorge-
steld om het groen rondom Beekheim ook bij 
te houden, omdat het er anders onverzorgd uit 
kwam te zien. Dit doe ik samen met verschillende 
bewoners.” 

Op Beekheim heeft meneer Sinke achterstal-
lig onderhoud gedaan, de heggen weer in vorm 
gebracht en nu zorgt hij ervoor dat de tuin 
ook netjes blijft. Net zoals de binnentuin en de 
bloembakken met alle verschillend gekleurde 
bloemen.

Eén keer per maand is hij op Beekheim te vin-
den. Ook het groen rondom het Centraal bureau 
verzorgt meneer Sinke één dag per maand. “Het 
is fijn werk om te doen en ik draag Adullam een 
warm hart toe. Het werk met de cliënten geeft 
altijd voldoening. De bewoners zien iedere keer 
weer uit naar de volgende keer dat er een vrijwil-
liger komt. De HEERE heeft mij liefde gegeven 
voor de 
medemens 
om dit werk 
te doen, dat 
zou ik een 
ander ook 
gunnen.”

Adviseur Financiën

Ik ben Adrie van der 
Zande. Mijn loop-
baan ben ik gestart in 
de accountancy (met 
Adullam als klant). 
Daarna heb ik eerst bij 
een andere zorgorga-
nisatie gewerkt voordat 
ik in dienst kwam bij Adullam als adviseur financiën. 
Het voelde als thuiskomen. En na bijna 5 jaar voel ik 
me nog steeds elke dag weer welkom. 

Ik werk op het Centraal bureau en laat regelmatig 
mijn gezicht zien op de locaties. Vanuit mijn rol als 
adviseur ben ik onder andere betrokken bij projecten 
die een financieel raakvlak hebben. Dat kan zijn in de 
vorm van ondersteuning bij de begroting die voor 
elke locatie gemaakt moet worden, maar ook in het 
doorrekenen van bijvoorbeeld huisvestingsprojecten. 

Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk en als 
ik een collega verder heb kunnen helpen met zijn/
haar (financiële) uitdaging, ga ik ook met een voldaan 
gevoel weer naar huis. Laat mij maar achter de scher-
men de ondersteuning bieden zodat uiteindelijk mijn 
collega’s goede zorg kunnen verlenen. 

Graag geef ik de cijfers betekenis door het verhaal 
erachter te laten zien. Bijvoorbeeld wanneer het 
gaat om inzicht in de personeelssamenstelling van 
de diverse teams of de financiële haalbaarheid van 
nieuwe ideeën. 

Mijn werk is geen dag hetzelfde. Daarnaast is de sfeer 
op het Centraal bureau ook heel goed. Dat zorgt 
ervoor dat ik nog geen moment spijt heb van mijn 
sollicitatie bij Adullam. 

Aan het woord

Meneer Sinke
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Lignes wil zuster worden. 

Helpt u mee haar droom waar te maken? 

Met uw steun kunnen wij kinderen als Lignes voorzien van 

onderwijs, eten én hen in aanraking brengen met het evangelie.

Scan de QR-code om te 

betalen voor Eindejaarsgift. 

www.timotheos.nl
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Afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

8  Willeke Keijzer  
als huishoudelijk medewerker

9  Lisette Pons als begeleider 
10  Mathilde Smits als begeleider 

Beekheim
11  Laura Lassche als begeleider i.o. 
12  Mirjam Hak als zorgassistent

Molenheim
13  Annemiek van der Plas-Dank  

als begeleider 

Polderheim
14  Rose Sinke als zorgassistent i.o. 
15  Anja Penning-Oskam  

als begeleider 

Muiderheim
1  Lara de Weerd-Coomans  

als begeleider

Kroonheim
2  Herrianne Huijbertsen  

als zorgassistent i.o.  
3 Geeske Fuite als begeleider 
4  Joke van Moort-van Klompenburg  

als begeleider 
5  Geralda van Vuuren-Verschuur  

als begeleider 

Maasheim
6  Ruth Groeneveld als begeleider i.o. 
7  Marline van der Elst  

als begeleider i.o. 

Wilgenheim
16  Elize Lagerwerf als begeleider i.o.
17  Marita Terlouw-Boeser als zorgassistent 

Streekheim
18  Willemijn Borstlap-Venema  

als zorgassistent

Veldheim
19  Willem van de Weerd als teamleider 

De Klimboom (Rehobothschool)
20  Marjon Klaassen als begeleider  

ZO Ambulant Ede
21  Johanneke van den  

Brink-Sturkenboom  
als zorgondersteuner onderwijs

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 houd de vacatures 
in de gaten op werkenbijadullam.nl

Ook werken bij Adullam?

Op deze pagina 
stellen wij graag 
nieuwe collega’s 
aan je voor die bij 
Adullam zijn komen 
werken of binnenkort 
gaan werken. Soms 
met een diploma, 
soms gaan ze het 
vak nog leren. We 
hopen dat alle 
nieuwe medewerkers 
veel plezier mogen 
hebben bij het 
uitvoeren van het 
werk en wensen hen 
veel succes! Stap jij 
ook in?

Nieuwe 
medewerkers

18

10

12

119

14 15 16

20

17

7 8

2 51

6

3 4

13

19 21
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Ellie de Bruin-Veenvliet

13 juli 2022
Elma de Visser 
(Centraal bureau) en 
Wiebe Bruinsma

1 september 2022
Marjon Treur 
(De Klimboom) en 
Harm-Jan Haalboom

16 september 2022
Arianda van Haasdrecht 
(Maasheim) en Henri 
Aantjes

2 augustus 2022 
Huib van Doleweerd 
(Veldheim) en 
Renske Boeve

25 augustus 2022
Renske Huls 
(Kroonheim) en 
Hendri Jongerman 

Wij zijn 
getrouwd!

Tineke de Ruiter – Eerland, 
begeleider Maasheim

Willianne Dekker – van der 
Kamp, begeleider Streekheim

12,5 jaar werkzaam 
bij Adullam

Lia Veijer en Gert Dooijeweerd 
(Streekheim) doen samen ‘mens-
erger-je-niet’. Wie zal er winnen?

Gezelligheid
Zachte vacht
De bewoners van de Meerkoet 
(Beekheim) genieten van hun 
nieuwe groepsgenoot.

Blij met 
begeleiders
Een spontaan 
momentje van 
Karen die blij is 
met begeleider 
Arjan.
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Even buurten

Deze trotse bakkers van Veldheim bakken 
allerlei soorten gebak, te bestellen bij 
bakkerijveldheim@adullamzorg.nl

Martin de Jong, Lenny Roodenburg, Mariëlle Molenaar, Hennie Doorn en Mieke 
de Bonte wonen 12,5 jaar op Molenheim. Daarom een gezellig moment met 
bewoners, familie en begeleiders. Er was een friettent en wat hebben deze 5 jubi-
larissen genoten! Ze mochten zelf weten hoe vaak ze iets lekkers gingen halen!

Zin in taart? 

Molenheim 
jubilarissen

Feest in de 
Biesbosch

8 september jl. gingen de Polderheimers aan boord 
voor een vaartocht door de Brabantse Biesbosch. Dit 
omdat er acht personen 12,5 jaar wonen of werken 
binnen Molenheim. Het was een grote groep: bewo-
ners, begeleiders, huishoudelijk- en technisch perso-
neel, locatiemanager én familie van de jubilerende 
begeleiders.

Eerst was er koffie met gebak en kreeg elke jubilaris 
een toespraak en een cadeau. Ook was er een over-
heerlijke lunch. Deze prachtige dag is nog steeds 
onderwerp van gesprek bij de bewoners.

Op de foto vooraan v.l.n.r. 5 bewoners: Piet van de 
Schee, Pieter van de Beek, Matthijs Nieuwkoop, Ans 
Slabbekoorn en Jannie Oosterwijk (zittend). Daarachter 
v.l.n.r. begeleider Bep Liefaard, huishoudelijk medewer-
ker Dinie van de Pol – Stam en begeleider Erika de Vries.
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Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance 
Kinderboerderij Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance 
Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance 
Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim
Uddel
T 088 238 58 30

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

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Dagactiviteitencentrum 
Maasheim 
Puttershoek 
T 088 238 60 50

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

Locatie-overzicht

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

In memoriam

Jacoline van Vliet
In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Heere op Zijn tijd, voor ons onverwacht, op 5 november 2022, 

uit ons midden weggenomen onze gewaardeerde collega Jacoline van Vliet in de leeftijd van 43 jaar.

Jacoline werkte sinds 2016 als zorgondersteuner op de Rehobothschool in Barneveld. We herinneren haar 
als een zorgzame en betrokken collega, maar ook als een lieve juf voor onze leerlingen.

Donderdag 10 november 2022 is Jacoline begraven. In de rouwdienst, die geleid werd door ds. J. van Laar, 
werd gesproken over de vijf wijze en vijf dwaze maagden. Daarin kwam de oproep tot ons allemaal om 

wakende te zijn. (Matthéüs:25).
 

Jacoline was de moeder van onze collega Johanneke van den Brink – Sturkenboom. We wensen haar en 
haar verdere familie en de collega’s van team zorgondersteuning Barneveld de troost en ondersteuning 

van de Heere toe in dit plotselinge en smartelijke verlies.

Pieter Kleinjan, 
locatiemanager a.i.
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www.adullamzorg.nl

Tenslotte

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

Hoofdredactie:
A. Prins

Redactie(commissie):
Anne Rebel-Lodder (voorzitter), 
Rosanne Baan, Jan van 
Velthuizen, Renske van Laar, 
Manouk Blankespoor. 

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

Raad van Toezicht:
drs. R. van Beijnum, Rhenen 
(voorzitter) dhr. K. Kasteleijn, 
Ouddorp (secretaris) 
dhr. C.H. Achterberg RA, 
Woudenberg (lid), 
mr. G.B. van Driel RB, 
Dordrecht (vicevoorzitter), 
dhr. J. Tippe AA, Staphorst (lid) 

Raad van Bestuur:
A. Prins AA, Woudenberg 

Steun Adullam!
Steun Adullam! Vanaf een 
jaarlijkse bijdrage van 

€ 20,- ontvangt u dit kleurrijke 
contactblad viermaal per jaar 
thuis. Om de kosten te drukken, 
geven we de voorkeur aan een 
doorlopende machtiging. Als 
deze niet is afgesloten, ontvangt 
u jaarlijks een acceptgiro ter 
voldoening van het donatiegeld. 
IBAN: NL29 INGB 0004 5368 67 
t.n.v. Stichting Zorg Adullam, 
Barneveld 

Aanmeldingen, 
adreswijzigingen etc.:
Donateursadministratie 
Adullam, Antwoordnr. 1272, 
3770 WB Barneveld 
of mail naar: 
steun@adullamzorg.nl. Bellen 
mag ook: T 088 238 55 26 

CBB
De CBB, Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden, 
geeft ons blad in gesproken 
vorm uit. Aanmelden bij: 
CBB, Postbus 131 
3850 AC Ermelo 
T 0341 56 54 99. 

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

Adverteren:
Th. (Theo) van Brenk, 
T 088 238 59 04 
(locatie Veldheim) of mail naar: 
tvanbrenk@adullamzorg.nl

Oplage: 12.000
ISSN: 2213-3224

Verschijning: 
vier keer per jaar

Vormgeving: 
Spankracht Ontwerpers
Lunteren

Drukwerk: 
De Groot Drukkerij bv 
Goudriaan

Contactblad van Stichting Zorg Adullam

Steun het werk van onze Stichting!  

Stichting Zorg Adullam, Barneveld 
NL29 INGB 0004 5368 67 

Incasso-vooraankondiging: Heeft u met ons een incasso-
contract afgesloten, dan zal het bedrag rond de 10e 
van de maand van uw rekening afgeschreven worden. 

Testamentaire beschikkingen kunnen gemaakt 
worden aan: Stichting Zorg Adullam, statutair gevestigd 
te Barneveld.

Deze stichting is 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Colofon

Verbouwing Veldheim gaat voorspoedig
Na de zomervakantie zijn de werkzaamheden gestart om het 
gebouw en de ruimten aan te passen aan de nieuwe groeps-
indeling en de uitstraling weer fris en eigentijds te maken. De 
werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. De eerste 
fase is inmiddels volgens planning en naar tevredenheid afge-
rond. ‘Het ziet er prachtig uit!’, is een veel gehoorde reactie. De 
laatste fase, die wel wat groter en lastiger is, wordt in februari/
maart 2023 afgerond. De deelnemers en begeleiders kunnen 
daarna weer zonder verbouwingsoverlast aan het werk!

Nieuwbouw Eliëzerhof gestart
In september van dit jaar is er gestart met de bouw van ons 
nieuwe werk- en dagactiviteitengebouw in Nunspeet. De staal-
constructie wordt in december geplaatst en begin januari 2023 
zal het gebouw al wind- en waterdicht zijn. Direct daarna start 
de afbouw binnen in het gebouw en worden de binnenwanden 
geplaatst, de elektra- en verwarmingsinstallatie aangelegd, de 
lift geplaatst en nog heel veel andere zaken die nodig zijn. Vanaf 
april worden ook de gekozen kleuren, de tegels en de vloer-
bedekking langzamerhand zichtbaar (best spannend hoe het 
in werkelijkheid er uit gaat zien) en gaan we richting de ople-
vering. De verwachting is dat we in juni 2023 de sleutel van de 
aannemer krijgen. Het echte moment van verhuizen moet nog 
bepaald worden maar dat zal na de zomervakantie zijn.

Voor wat betreft alle genoemde data geldt: Deo Volente.

Locatie-update
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GOES

RIJSSEN

NUNSPEET
HAARLEM

KESTEREN

SINT-ANNALAND

UTRECHT

BERKEL EN RODENRIJS

DIRECT DE 
BESTE PRIJS
Afdingen is niet nodig

De stuntprijzen vliegen u om de oren, als u op zoek gaat 

naar een nieuwe keuken. Maar wilt u echt de goedkoopste 

keuken? U heeft er tenslotte niets aan als de kwaliteit van 

uw keuken en de service na een paar jaar tegenvalt. Wij 

bieden topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. Als landelijke 

aanbieder kopen wij groot en scherp in. Wij geven u 

direct de beste prijs, waardoor afdingen niet nodig is. U 

krijgt de prijs waarvan we zeker weten: meer hoeft niet, 

minder kan niet.


