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Terugblikken 
en vernieuwen

“Met ons nieuwe team 
orthopedagogen verhogen we 
de kwaliteit  van onze zorg”

Caroline van de 
Hoef en Greetje 
van Harn

Op de voorkant: 
Muiderheim bewoners maken 
prachtige schilderijen tijdens de 
jubileumviering.

Ons 40-jarig jubileum is een 
moment van terugblikken, 
bezinning, maar zeker geen 
moment van stilstaan! Zoals ook in 
deze Adullam Contact blijkt, blijft 
Adullam innoveren. Een team van 
eigen orthopedagogen versterkt 
sinds kort onze zorg. Op sommige 
locaties wordt ondernemerschap 
verder uitgebouwd met de 
verkoop van aanmaakhout. Zelfs 
zag een boek het licht dat logees 
voorbereidt op logeren op de 
Keizershof. 

Veel leesplezier 
toegewenst. 

A. Prins
Raad van Bestuur

Wat ons 
betreft zit u 
er deze  winter 
warmpjes bij!
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Jongens en meisjes, al mijn vrienden, kinderen, alle bewo-
ners van Adullam, er is een tijd geweest dat er geen ver-
driet was op de aarde. Er was geen pijn, er waren geen 
tranen, er was geen dood, wat waren de eerste mensen 
Adam en Eva gelukkig. En dat niet alleen, want de dieren 
waren ook gelukkig. Adam en Eva maakten geen ruzie, de 
dieren maakten ook geen ruzie met elkaar. Wat is dat toch 
een mooie en gelukkige tijd geweest. Wat was de Heere die 
alles zo mooi gemaakt heeft, toch goed voor Adam en Eva, 
maar ook voor alle dieren op het land, de vissen in de zee 
en voor alle vogels in de lucht.

Het was in die tijd dat er nog geen zonde was op de aarde, 
want, mijn vrienden, door de zonde is alles anders gewor-
den. En dat is niet de schuld van de Heere, dat is onze 
schuld. Wat zou het groot zijn als de Heere daar onze ogen 
voor zou openen. Daar moeten we de Heere veel om vra-
gen want door de zonde zijn we allemaal heel erg onge-
lukkig geworden. Wat is er toch een pijn, wat is er toch een 
verdriet, wat worden er toch een tranen geschreid, en dat 
om allerlei oorzaak.

De dieren, de vogels, de vissen moeten ook veel pijn en 
verdriet ondergaan. En dat is nu allemaal onze schuld. Wat 
is het dan een groot wonder dat de Heere nog met zulke 
mensen van doen wil hebben. Want ondanks onze zonde 
geeft Hij alles nog wat wij nodig hebben, elke dag weer, 
eten en drinken, een dak boven ons hoofd, maar ook dat 
er nog mensen zijn die ons met liefde omringen en willen 
verzorgen.

Maar wat nog mooier is, is dat de Heere mensen die alles 
hebben verzondigd, ook nog echt gelukkig wil maken. En 
dat heeft de apostel Johannes, een dienstknecht van de 
Heere, gezien op het eiland Patmos: ‘En ik zag een nieuwen 
hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de 

eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.’ 
Wat zijn ze toch gelukkig die daar straks mogen wonen, 
wat zouden jullie gelukkig zijn als je daar straks zou mogen 
wonen. Daar is geen zonde, verdriet of pijn meer, nooit 
geen ziekte of dood.

We lezen in Openbaringen 21:4: ‘En God zal alle tranen 
van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, nog 
rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn; want de eerste 
dingen zijn weggegaan.’ Maar nu is het voor ons persoon-
lijk de vraag: Zou ik daar straks ook mogen wonen? 

En daar moeten we dan de Heere veel om vragen, zullen 
jullie dat doen mijne vrienden van Adullam? Zullen jullie de 
Heere veel vragen om een nieuw hart?  Dat is nodig, dan 
alleen worden we pas echt gelukkig. Ik wens jullie allemaal 
een gezegende tijd toe bij Adullam, maar wat ik jullie alle-
maal nog meer gun is, een plekje op de nieuwe aarde waar 
nooit geen zonde of verdriet meer is.

En daar heeft de Heere nu zelf voor gezorgd, door zijn 
Zoon de Heere Jezus naar de aarde te sturen om zondaren 
zalig te maken. En vraag dan maar veel aan de Heere Jezus 
of Hij ook in jullie hart wil wonen, of Hij ook jullie echt 
gelukkig wil maken. En als dat gebeurt dan worden we 
eerst pas echt ongelukkig, maar gelukkig die zo ongeluk-
kig worden en dat vanwege al onze zonden en dat we de 
Heere zo’n verdriet hebben aangedaan.

Maar zulken wil de Heere gelukkig maken voor eeuwig en 
altoos, zulken wil de Heere wassen van binnen en van bui-
ten in Zijn bloed en een plekje geven in de nieuwe hemel, 
en de nieuwe aarde waar nooit geen zonde of verdriet zijn 
zal. Zullen jullie er veel om vragen? Dan zal ik er ook veel 
om vragen. 

Overdenking

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; 
want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, 
en de zee was niet meer. 
Openbaring 21:1

Ds. H.H. Romkes
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Jubileumbijeenkomst 

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

We zagen erg uit naar de jubileumbijeenkomst van j.l. 16 juni! 
Het was een mooie bijeenkomst, terugzien op 40 jaar Adullam. 
Een samenzijn bedoeld voor onze cliënten, met bijdragen van 
hen; velen van hen bezochten de jubileumavond.

Tijdens de meditatie stonden we 
stil bij 1 Samuel 22 en Psalm 
142, over David in de spelonk 

van Adullam. Het roepen van David in 
de benauwdheid in de spelonk. David 
en zijn soldaten waren benauwd, 
bang, ze waren omsingeld, de dood 
scheen dichtbij. Wat konden ze doen? 
Bidden. Ja, tot Wie? Dat lezen we in 
Psalm 142: ‘Ik riep met mijn stem tot 
den Heere.’ Matthew Henry schrijft: ‘Er 
is geen plaats zo donker of we kunnen 
bidden tot God.’ Kent u dat? Bidden 
om uitkomst, uw handen vouwen, uw 
knieën buigen, smeken tot de Heere. 
David mocht roepen tot de Heere, 
er mocht een uitgang zijn naar de 
hemel. Niet de grot, de spelonk was 
zijn Toevlucht, zijn beschutting, maar 
de Heere zelf. David mocht zeggen: 
‘Gij zijt mijn Toevlucht!’ David was met 
God in de spelonk. Hij had een adres 
waar hij terecht kon. De Heere maakte 
een donkere plaats tot licht. 40 jaar 
Adullam is ook 40 jaar zorg rondom 
Gods Woord. Gods Woord mocht 
opengaan en door het werk van Gods 
Geest mocht er een zegen zijn over 
het gestrooide zaad.

Het was een indrukwekkende avond 
met prachtige bijdragen van cliën-
ten. Er werd met veel gevoel gezon-
gen, waarbij de tekst met gebaar en 
houding tot uitdrukking kwam en 
er werd goed gedirigeerd. Verder 
werden er gedichten voorgedragen, 
er werd verteld over het oude en 

nieuwe Veldheim, over Maanderheim, 
Borchheim, Veluweheim en het 
nieuwe Beekheim. Er werd ook 
gesproken over ASBM. Ton KooI, 
bewoner van Beekheim, zei daarover: 
“Ik heb die letters nog nooit in mijn 
handen gehad.” Ik heb te weinig kopij-
ruimte om al die prachtige bijdragen 
te beschrijven, zoals die van Jakob 
Koopman die zong: “Laat Uw genâ ons 
met haar troost verrijken” of de kinde-
ren van de KDC’s die zongen: “God, zal 
zijn waarheid nimmer krenken.” Pieter 
Heykoop ondersteunde het geheel 
met gedragen orgelspel. Hij zei na 
afloop tegen me: “Wat is het fijn om 
voor deze doelgroep te mogen orgel-
spelen.” Op de website van Adullam 
kunt u de gehele avond ook zelf terug 
kijken.

De moeite waard was het interview 
met Egbert Brinks (de eerste mede-
werker van Adullam), Gerdine Klop 
(sinds 1992 deelnemer op Veldheim) 
en voormalig Raad van Toezicht-lid en 
vrijwilliger Jan Liefaard. Egbert Brinks 
vertelde over het enthousiasme, de 
gedrevenheid van de begintijd, 
het was een roeping. Hij ver-
telde dat hij wel meer had 
moeten opschrijven: “Ze 
hebben nu ASBM, daar 
hadden we toen al mee 
moeten starten, maar 
beter laat dan nooit.” 
Gerdine vertelde over 
haar werk in de bakkerij: 

”We bakken taarten, koeken, steeds 
nieuwe, we bakken ze voor jullie, je 
moet wel van tevoren even bellen’. 
Jan Liefaard had goede herinneringen 
aan de sollicitatiegesprekken die hij 
voerde, dat was veel werk!

De heer R. van Beijnum, voorzitter 
van de Raad van Toezicht, besloot 
de avond met: “40 jaar geleden was 
Adullam als een kleine wolk, als eens 
mans hand. Toen Jacob uit Egypte 
toog had hij niet meer dan een staf 
in zijn hand. Toen hij terug kwam had 
hij twee heirlegers.” Adullam mocht 
groeien naar ruim 500 cliënten en 
600 medewerkers. Dat we met Jacob 
mogen zeggen: “Ik ben geringer dan al 
deze weldadigheden en trouw.”

Adullam Contact   |   5
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 vertalen van complexe vraagstukken in heldere adviezen. Onze 
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ToeZicht

40-jarig jubileum versterkt onderlinge band 

Drs. R. van Beijnum, voorzitter Raad van Toezicht

Een hoogtepunt in het jubileumjaar is de jubileu-
mavond van jongstleden 16 juni. We hebben daar 
ontroerende reacties over gehoord die opgeroepen 

werden door de cliënten die deze avond in het blikveld 
stonden. Adullam is er primair door hen. Hun spontani-
teit en ongedwongenheid maakte diepe indruk. Letterlijk 
stonden bij meerdere ‘observanten’ tranen in de ogen. Het 
veertigjarig jubileum versterkt ongetwijfeld de onder-
linge verbondenheid tussen alle Adullam-vestigingen 
en geeft een mooie extra verbinding binnen de hele 
Adullam-organisatie.

Adullam is uit de nood geboren. De inzet voor opvang van 
eigen kinderen met een beperking in een principieel ver-
antwoorde Bijbelse setting komt bij deze herdenking ook 
duidelijk naar voren. En dan kan geconcludeerd worden dat 
“Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen” op opzien-
barende wijze vervuld is. De stichters van Adullam zullen 
dit niet voor mogelijk hebben gehouden. Onverdiende 
zegeningen.

In een terugblik merkt een medewerker van 
het eerste uur op: “We kwamen niks tekort. 
Echt niet.” Toen niet en nu? Vergeleken 
met de beginjaren en met bijvoorbeeld de 
huidige situatie van gehandicaptenzorg in 
vele buitenlandse omstandigheden gaat het 
Adullam in materieel opzicht onvoorstelbaar 
goed. Dus geen nood meer?  

Het tellen van de rijke zegeningen is 
geen aanleiding om achterover te 
leunen. Adullam is gegroeid naar een 
grote en navenant complexe organi-
satie. Van alle medewerkers wordt een 
grote mate van professionaliteit ver-
wacht. De maatschappij waar Adullam 

deel van uitmaakt, is in de achterliggende periode sterk 
veranderd. De actualiteit, waarin onder meer duurzaam-
heid en overheidswetgeving, vraagt veel aandacht. 

Veranderen de tijdsomstandigheden ook Adullam? Deze 
vraag klinkt door in diverse bijdragen gerelateerd aan dit 
jubileum. Een begrijpelijke en terechte vraag. Dezelfde 
medewerker vanuit de begintijd: “Er waren veel minder prik-
kels.” Bij Adullam staat het welbevinden bij de begeleiding 
van de cliënten centraal. Dat houdt onder meer in verbin-
ding met zowel de mensen rondom de client, als ook met 
de hen omringende wereld. Dat geeft begrip, geborgenheid 
en een gevoel van veiligheid. Maar ook die omgeving is aan 
verandering onderhevig! Daar ligt een belangrijke opgave.

Het veertigjarig bestaan is een goede gelegenheid om de 
balans op te maken: waar komen we vandaan en waarheen 
is de weg? We constateren met waardering dat verbonden-
heid met de achterban zichtbaar en voelbaar is. Adullam is 
naar menselijke maatstaven in staat om ook na veertig jaar 

te voorzien in de nood die in gezinnen gevoeld wordt 
inzake de zorg voor gezinsleden met een beperking. 

Daarvoor kunnen we niet dankbaar genoeg zijn. Dat 
geldt ook voor de steun vanuit de achterban. Bij de 
opgaven en verantwoordelijkheden die daarmee 

samenhangen, past professionaliteit, maar in de eerste 
plaats aanhoudend gebed vanuit een Bijbels per-

spectief op tijd en eeuwigheid. 

Er is inmiddels al veel aandacht besteed aan het 40-jarig jubileum. Het is gepast 
om op aansprekende wijze terug te blikken op de historie van Adullam. Mooi 
om daarbij in een aantal opeenvolgende contactbladen alle locaties voor het 
voetlicht te brengen. Daarbij mag de waarde(n)volle bezinnende toonzetting 
niet ontbreken. Goed om dit vooral te accentueren.

Abusievelijk is in het vorige 
nummer de naam van Mr. G.B. 
van Driel, vicevoorzitter Raad van 
Toezicht, vermeld. Dit moet zijn: 
Dhr. K. Kasteleijn, secretaris 
Raad van Toezicht.

Adullam Contact   |   7



Anne Rebel-Lodder. Beeld: Diversen.

40 jaar Adullam:  aflevering 3

Nauwe betrokkenheid
Als ouderling van Kinderdijk was de 
huidige ds. Th. L. Zwartbol betrok-
ken bij Adullam in Alblasserdam. 
Aanvankelijk verbleven de bewoners 
in de pastorie. “Ik heb hen vele malen 
bezocht. In die tijd zijn ook enkele 
bewoners gestorven en op verzoek 
leidde ik op verschillende plaatsen in 
Nederland diverse begrafenissen.” 
De catechisaties kregen in de loop der 
jaren vorm. De groep, waar ook de 
bewoners van de IJsvogel bij waren, 
bestond uit 20 à 21 personen. Ook 
de leiding was dan aanwezig. Om de 
andere week was er catechisatie. Na 
afloop bleven ze meestal nog even bij 
elkaar. Eén van de bewoners speelde 
dan altijd orgel. “Het was een bijzon-
dere groep, we ervoeren veel liefde 
en ze hadden een plaats in ons hart. 
Er zijn catechisatieavonden die we 
nooit zullen vergeten. We bemerk-
ten dat het Woord weleens bij deze of 
gene verder ging. Een enkele zat stil 

te huilen en als we erop doorgingen, 
was er weerklank, de hele groep was 
stil en onder beslag. Bij het opgeven 
van een psalmversje merkten we dat 
ze wisten waarover het ging,” vertelt 
de dominee.

Ontroerend
Toen ouderling Zwartbol een beroep 
had aangenomen naar Ede/Wekerom, 
kwam het afscheid. Na de kerkdienst 
volgde een persoonlijk afscheid. “We 
weten de woorden nog die ze zeiden, 
en dat is nu al zoveel jaren geleden. 
Het was ontroerend.”
Een van de begeleiders bevestigt dit. 
“Dominee Zwartbol had voor ieder-
een afzonderlijk aandacht. Hiermee 
toonde hij zijn betrokkenheid.” Toen 
werden de catechisaties nog in het 
zaaltje van de kerk gegeven. Nu is de 
groep bewoners groter met 30 men-
sen en komt een ouderling van de 
Oud Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland op de groep.

Terug in de tijd naar Uddel   Alblasserdam, en Genemuiden

Na de voorzieningen in Ouddorp, Ede en Barneveld opent Adullam 
nog meer locaties en wel in Alblasserdam (Molenheim 1998, 2010 
Wilgenheim, 2002 Polderheim), Uddel (2002) en Genemuiden 
(2011). Vanaf de start hebben de kerken hun verantwoordelijkheid 
genomen voor het geestelijk welzijn van onze beperkte cliënten. 
Hoe ging dat in z’n werk? 

H“Het was 

ontroerend.”

ds. Th. L. Zwartbol

8



40 jaar Adullam

40 jaar Adullam:  aflevering 3

Kinderlijk
In Uddel, dat in 2002 van start 
gaat, stelt Adullam de vraag aan de 
Hersteld Hervormde Kerk Garderen 
of het mogelijk is dat iemand catechi-
satie zou verzorgen. Dat wil ouder-
ling Zevenbergen wel op zich nemen. 
We spraken met de heer Burger die 
toen ouderling was: “Al vrij snel zei 
ouderling Zevenbergen: ‘Ton, je moet 
eens met me mee gaan. Elke maan-
dag van 4 tot 5 uur. En dat deed ik. In 
2007 heb ik het overgenomen. Toen 
ben ik op de maandagavond cate-
chisatie gaan geven en hebben we 

vier groepen gemaakt die elk een half 
uurtje bij me kwamen. Langer niet, 
dat zou teveel vergen van de catechi-
santen,” vertelt hij.  

Stil water
Burger: “Op een heel kinderlijke 
manier gaf ik catechisatie. Het meren-
deel begreep het misschien niet. Maar 
toch, je wist het niet.”  

“Er was een stom meisje, zeer beperkt’, 
dat altijd stil luisterde. Je kon niet 
goed weten of zij iets doorhad van 
wat er verteld werd. Kort na haar ster-
ven sprak ik een ouderling die zei 
dat hij zo iets wonderlijks had mee-
gemaakt toen zij nog boven aarde 
stond. Hij werd ‘s nachts wakker met 
de woorden uit Psalm 106 dat men 

Terug in de tijd naar Uddel   Alblasserdam, en Genemuiden

E“Een half uurtje, 

langer niet.”

dhr. T. Burger

V.l.n.r. Gerben Adriaanse, Sjaak Beijer, Willie Opschoor, Janna Zuiddam (overleden), Theo van de Dool, 
Geesje van der Plas, Jaap Houweling (overleden), Wim Slappendel (overleden), Ans Slabbekorn

Adullam Contact   |   9



zich zal verwonderen over wat de 
HEERE gedaan heeft. Hij begreep het 
niet goed en de volgende nacht werd 
hij weer wakker met die tekst. Toen 
begreep hij dat het om dat meisje ging. 
Maar toen sprak hij op de begrafenis 
een ouderling uit Urk. Deze vertelde 
hem dat hij ‘s nachts was bepaald bij 
een tekst uit Psalm 106. En dat hij dat 
niet goed begreep, en de volgende 
nacht kwam die tekst weer. Toen was 
het beiden duidelijk: dit kind mocht 
naar de HEERE gaan. Ja, wonderlijke 
zaken zijn dat. Dan moet ik denken aan: 
onwetend engelen geherbergd…”

“Deze mensen met hun beperking zijn 
vaak zo openhartig: “Op een keer nam 
ik afscheid van een cliënt en zei ik: ‘Ik 
zal je niet meer zien’. Toen was zijn ant-
woord: ‘Jawel, meneer Burger, ik zal u 
in de Hemel zien.”

Ook komt een keer een bewoner naar 
de heer Burger toe en zegt: “Meneer 
Burger, ik heb de Heere Jezus lief. Mijn 
zonden zijn mij vergeven.” Burger: 
“Nou, dat zei hij niet zo maar. Want ze 
komen niet zo snel met zichzelf.”  

“Oh ja,” zucht hij, “Er waren veel dingen 
die bijzonder waren. Er was een vrouw 
die altijd klanken uitstootte, zelfs tij-
dens de kerkdienst. En toch, als ik zei: 
‘We gaan beginnen’, dan werd ze stil. 

Op een keer kwam ik, toen nam de 
begeleider me mee naar haar kamer. 
Binnenkomend op haar kamer toont 
de begeleider een schrift met daarin 
de preek van ds. D. Zoet haast hele-
maal uitgeschreven. Hij zegt: ‘Lees dat 
eens voor’. En ze leest het zo voor. Is 
dat niet wonderlijk?”

Ook in tijden van rouw leeft 
ouderling Burger mee. “Ik 
probeerde er altijd te zijn 
wanneer iemand overleed. 
Wanneer de overledene werd 
uitgedragen, stonden alle 
bewoners van Kroonheim bij 
het hek opgesteld. Allemaal. 
Dat vond ik altijd een aan-
grijpend moment.”
 
Blind
Dit najaar zal ouderling 
Burger geen catechisatie 
meer geven. Inmiddels is 

hij 83 en bijna blind. Al zijn leeswerk 
legt hij onder een apparaat en laat hij 
voorlezen. Hoe hij dan nog zo lang 
catechisatie heeft kunnen geven? 
“Ik word altijd gereden en de heer 
Ruitenbeek leest het Bijbelgedeelte 
voor. Ik heb 50 jaar zondagsschool 
gegeven, dat scheelt voorbereiding. 
Catechisatie is iets waar ik altijd naar 
uitkijk. Ik heb altijd graag het Woord 
doorgegeven. Zeker als je merkt dat 
het ingang vindt, dat vind ik mooi. Ik 
heb node afscheid moeten nemen.”

Verbinding
Jan van Wincoop, huidig adviseur 
opleidingen en werkzaam sinds 2001 
bij Adullam, weet zich de eerste jaren 
van locatie Uddel ook nog te herinne-
ren: “Ouderling Burger verzorgde de 
lessen op een plezierige manier. Onze 
cliënten hebben verschillende achter-
gronden, maar hij ging daar op een 
goede manier mee om. Hij had iets 
vaderlijks over zich, kon goed met de 
jongens omgaan en probeerde met 
hen in verbinding te komen. Heel jam-
mer dat hij met catechisatie is gestopt, 
maar gezien zijn leeftijd en gezond-
heid begrijpelijk natuurlijk.” 

Z“Ze zijn vaak zo 

openhartig.”

dhr. T. Burger

V.l.n.r. Jan van de Pol, Corné Kempeneers, Ad Boellaard en begeleider Albertine de Bode-Westerink.

Jan van de Pol achter het orgel.
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Hechte band tussen dominee en 
cliënten van Muiderheim
We spraken met begeleider Hilly 
Fuite, zij is sinds 1989 in dienst bij 
Adullam. Ze herinnert zich de cate-
chisatie nog wel uit de beginjaren 
van locatie Genemuiden op het oude 
‘Muiderheim’. In de winter, elke 2 
weken en een half uur lang, want 
langer konden de bewoners zich niet 
concentreren. 

Of er diepe gesprekken werden 
gevoerd? “Communiceren is voor het 
merendeel al lastig. Dus de dominee 
zien, naast hem zitten en hem een 
hand geven, dat was voor de mees-
ten al geweldig,” vertelt ze. “Een relatie 
moest nog opgebouwd worden, velen 
waren nog betrokken op de kerkelijk 

gemeente waar ze vandaan 
kwamen. Later werd de 
band tussen de bewoners 
en de dominee, inmiddels 
ds. A. de Groot, wel hechter. 
Na elke verjaardag brengt 
de dominee jarigen een 
bezoek. Wanneer een fami-
lielid sterft komt hij ook, 
naast de catechisaties die 
hij verzorgt. Voor hen is dat 
ontzettend belangrijk,” zegt 
Hilly. 

Nog steeds wordt de cate-
chisatie op twee niveaus gegeven. 
De materialen zijn ook nog hetzelfde, 
zoals onder meer de boekjes van de 
GBS met Bijbelvertellingen waar een 
plaat bijgeplakt kan worden. Cliënten 
met hogere niveaus gebruiken een 
versimpelde catechismus, elke vraag 
is in stukjes geknipt en die leren ze. Ze 
behandelen ook het Bijbelgedeelte 
dat erbij hoort. Uit het Adullam-
systeem tovert Hilly een lijst met data 
van de avonden van 2011 tevoor-
schijn. Alles is zorgvuldig gedocu-

menteerd en bewaard: 
lijsten met catechisatie-
avonden en deelnemers 
per groep. Na ruim tien 
jaar is de informatie nog 
steeds voorhanden. 

Volmondig
Dominee D. Heemskerk 
start met catechisa-
ties op Muiderheim. Hij 
moet even nadenken, 
maar toch ziet hij kans 
om, terwijl hij met zijn 
vrouw en dochter aan 
de thee zit, wat herin-
neringen op te halen. 

Sommige catechisanten die goed 
beseften waar het om ging, kan hij 
zich nog scherp herinneren. “Voor de 
anderen bleef het moeilijk in te schat-
ten wat er tot hen doordrong. Ik kon 
wel merken dat ze catechisatie fijn 
vonden. Ik vond het altijd mooi om te 
doen. Zeker als ik zag hoe ze met hart 
en ziel de psalmen meezongen, dat is 
mooi.” 
“Catechisatie voor deze doelgroep is 
wat dat betreft makkelijker. Een ver-
manende blik is bij hen niet nodig. Ik 
heb mijn andere catechisanten wel 
eens voorgehouden hoe enthousi-
ast deze mensen met een beperking 
meezongen. Zij hebben geen last van 
schaamte of geen zin.” 

Hart en ziel
Dominee Heemskerk: “Eens in de 3 à 4 
vier maanden hielden we op zondag-
middag een gehandicaptendienst met 
een Bijbelvertelling op hun niveau. Ik 
stelde dan ook wel vragen en kreeg 
wel eens wat terug. Naar gewoonte 
was de gemeente hierbij aanwezig. 
Het trof menig kerkganger om deze 
mensen in hun gebrekkigheid met 
hart en ziel te zien en horen zingen.”

40 jaar Adullam

E“Een vermanende 

blik is niet nodig.”

ds. D. Heemskerk

Johan Hulst op de bank

Met de klok mee: Janneke van der Weijden – de Bruijn 
(begeleider), Frans-Jan Rodenburg, Wiebrand Polinder, Joke 
de Jong (op de bank), Johanna Groeneveld (in de rolstoel), 
Wilma Korevaar (ook in rolstoel van de achterkant bezien), 
Rebekka Broer-Mudde en Aart-Jan van Middelkoop.
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WONEN, SLAPEN, INLOOPKASTEN EN 
SCHUIFWANDEN, STOFFERING, VERF, 

RAAMBEKLEDING, VERLICHTING, 
WOONACCESSOIRES, BED EN BADLINNEN, 

BABYKLEDING EN ACCESSOIRES EN EEN 
TIENERAFDELING!

Bouwstraat 29, 7462 AX Rijssen
Tel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl
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voor een offerte 

of vraag onze gratis

trappenbrochure

aan!
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Aandacht voor...Jannie de Graaf

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Dag allemaal, ik zal me even voorstellen, mijn naam is Greetje van 
Harn. Ik woon op Beekheim in Barneveld. Ik heb het daar goed naar 
mijn zin. Mijn hobby’s zijn breien, borduren en pompoenen.  Ook 
lees ik graag een boekje of maak ik een puzzeltje. Ik houd ervan om 
de ‘juffies’ te helpen met huishoudelijke klusjes, was opvouwen, 
strijken, stofzuigen of helpen met eten koken. En wat ik vooral heel 
fijn vind is een dagje naar mijn familie gaan. Groetjes van Greetje.

Mijn adres is: 
Beekheim
Ds. E. Fransenlaan 9
3772 TX Barneveld

Ik ben Caroline van de Hoef, een gezellige en vrolijke vrouw van 42 jaar. 
Vier dagen per week werk ik in het winkeltje van Veldheim. Hier heb ik 
het erg naar mijn zin. Plaatjes knippen, kaarten maken, kleuren, verven of 
naaien achter de naaimachine, alles doe ik even graag. En als het even niet 
lukt, helpt mijn begeleiding mij. Ook maak ik vaak grapjes, dan liggen we 
allemaal in een deuk.
 
Ik maak graag kaarten, maar eentje krijgen is misschien nog wel veel leuker.
 
Mijn adres is: 
Groeneweg 3
3911 PD Rhenen

Greetje van Harn

Caroline van de Hoef

Rectificatie
In het vorige nummer stonden onjuiste 
adressen vermeld. Het juiste adres van Joas 
Kuiper is: Oude Rijksweg 434 D, 7954 GV 
Rouveen. Het juiste adres van Joost Bisschop 
is: Oude Rijksweg 434 C, 7954 GV Rouveen. 
Het juiste adres van Elian Compagner is: 
Oude Rijksweg 179 7951 ED Staphorst

Adullam Contact   |   15



     “Met ons nieuwe team  orthopedagogen 
verhogen we de kwaliteit  van onze zorg”

Op het moment van spreken is het 
hoogzomer en zijn veel mensen met 
vakantie. Maar Jolanda Reinders - van 
Maanen, projectleider orthopedago-
giek en Willianne in ’t Veld, orthope-
dagoog, niet. Jolanda werkt sinds 1 

juli als interim-projectleider bin-
nen dit Adullam-project. Willianne 
kwam op 1 juli als eerste orthope-
dagoog in vaste dienst. Adullam is 
echter geen onbekende organisa-
tie voor haar. “Tijdens mijn studie 

heb ik gewerkt als invalkracht op 
Waardheim in Puttershoek en na mijn 
studie als senior woonbegeleider op 
Zuiderheim. De achterliggende jaren 
werkte ik als orthopedagoog bij ASVZ.” 

“Bij Adullam is het tot nu toe alleen 
mogelijk geweest om op basis van 
detachering te werken, zoals in veel 
(kleinere) instellingen. De laatste jaren 
heb ik erg uitgezien naar een functie 
als orthopedagoog in een identiteits-
gebonden instelling. Ik ben heel blij 
dat ik die nu gevonden heb.”

Betrokken
Als orthopedagoog staat Willianne 
dicht bij cliënten en hun ouders. “Je 
bent behandelaar van de cliënt en je 
bent indirect bezig om cliënten het 
gewone leven te laten ervaren. Je bent 

De wensen waren er al langer, maar de uitvoering liet nog 
even op zich wachten. Tot alles in een stroomversnelling 
raakte en een MT-lid contact opnam met Jolanda Reinders 
- van Maanen: “Zou jij projectleider willen worden van 
de vakgroep orthopedagogiek?” Momenteel zijn er twee 
vacatures van orthopedagogen ingevuld. Eén van deze 
orthopedagogen is Willianne in ’t Veld. Lachend: “Ik heb 
niet eens gewacht op een vacature! Toen ik hoorde dat 
ik als orthopedagoog binnen een identiteitsgebonden 
instelling in vaste dienst zou kunnen komen, heb ik gelijk 
één van mijn Adullam-contacten gebeld.” 

B. van de Beek-Pellegrom. Beeld: Manouk Blankespoor en anderen.

W“We hopen 

op nog 

meer collega’s.”

Jolanda Reinders-van Maanen 

Willianne in ’t Veld met Paula Verhagen van Maasheim.
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     “Met ons nieuwe team  orthopedagogen 
verhogen we de kwaliteit  van onze zorg”

ook beelddrager van de ASBM-visie 
van waaruit we werken en draagt dit 
uit richting medewerkers. Je bent aan-
wezig op de groepen, overlegt veel, 
bent bezig met diagnostiek en brengt 
de behoeften van cliënten in kaart.” 

Jolanda voegt toe: “Als orthope-
dagoog heb je een cruciale func-
tie. Binnen Adullam merken we dat 
ouders van cliënten betrokken zijn bij 
het werk van de orthopedagoog, zij 
zien het belang daarvan. Dat is mooi 
en zeker niet vanzelfsprekend. Maar 

het gaat uiteindelijk 
wel over het welzijn van 
hun kind of familielid. 
En dat is ook precies de 
reden waarom we het 
zo fijn vinden dat we nu 
eigen orthopedagogen 
kunnen aanbieden. Ik 
denk dat dat nóg meer 
een stap voorwaarts is 
om de zorg voor onze 
cliënten te verbeteren.” 

Al jarenlang werk-
ten veel professionele 
orthopedagogen van 
Brouwer voor Adullam-
locaties. Aan die samen-
werking komt hiermee 
logischerwijs op termijn 
een einde. Wat bete-
kent dat voor cliënten, 

nieuwe gezichten? Willianne: “Dat zal 
stapsgewijs gaan natuurlijk. We zijn 
heel blij met deze stap, maar we kun-
nen niet met z’n tweeën (we hopen 
op nog meer collega’s binnenkort) 
heel Adullam bedienen. Dus tot en 
met 2023 werken we samen op met 
de huidige orthopedagogen. Zodat 
ook de cliënten wennen aan ons en 
alle zorg zorgvuldig overgedragen kan 
worden. Zelf werk ik op dit moment 
samen met een orthopedagoog die 
op detachering-basis werkt en dat 
gaat in goede harmonie.”

Verbinding met de organisatie
Jolanda is enthousiast over het huidige 
team: “Zelf ben ik geen orthopeda-
goog, maar het opzetten van een team 
en faciliteren dat er goed gewerkt 
kan worden binnen de organisatie, 
vind ik prachtig. En wat dat betreft 
vind ik dat het nu al geslaagd is. We 
zien dat er gesolliciteerd wordt, door 
orthopedagogen en door stagiaires 
en het balletje rolt. Dat is mooi om 
te zien. Ik vind het voor Adullam ook 
een prachtige stap, want als organisa-
tie wil je dat al je zorgverleners onder 
één vlag werken. Doordat we nu een 

Team orthopedagogen

C“Cliënten 

het gewone 

leven laten 

ervaren.”

Willianne in ‘t Veld 

Willianne in ’t Veld met Simon de Ridder van Maasheim.
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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

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



eigen vakgroep hebben, kun je beter 
verbindend organiseren. We zoeken 
de samenwerking met evb’ers, team-
leiders en bijvoorbeeld de locatiema-
nager. Je werkt nauwer samen dan 
wanneer je buiten de organisatie staat.” 
Willianne knikt: “Je bent als orthope-
dagoog een volwaardige collega, dat 
vind ik vooral fijn. Ik heb mijn hart ver-
loren aan de gehandicaptenzorg, dus 
ik wilde hier graag werken. Als je dan 
vanuit je functie ook echt hóórt bij de 
organisatie waar je voor werkt, is dat 
toch anders dan wanneer je af en toe 
in- en uitvliegt en verbonden bent aan 
een praktijk elders. Cliënten zullen dat 
in de toekomst gaan merken.”

Vacatures
Jolanda: “Na de vakantietijd hopen 
we weer actief te gaan werven. Ik 
weet het: overal zijn mensen nodig, 
maar ik ben heel positief over hoe 
het nu al gaat. Ik zie dat er bin-
nen Adullam veel doorgroei- en 

opleidingsmogelijkheden zijn, dat 
biedt kansen. Dus ik zou zeggen: 
mocht je twijfelen, bel gewoon.  
D’r is altijd wat te regelen!”

Reageren? Stuur een e-mail naar 
jreinders@adullamzorg.nl.

D“We zoeken de 

samenwerking 

met evb’ers en 

teamleiders.”

Jolanda Reinders-van Maanen

Een eigen vakgroep was al langer een droom, vertelt Jan-Dirk 
Meijering, manager zorg: “Het is goed voor onze cliënten en het sluit 
aan bij onze ASBM-visie. Het ervaren van het gewone leven en de 
behandeling zijn een belangrijke factor in onze zorg. Daar horen col-
lega’s bij die gedreven zijn en hun deskundigheid vanuit hun eigen 
waarden en visie vormgeven. Dat lukt met vaste medewerkers toch 
nog beter dan met ingehuurde deskundigheid.” 

De opzet van een eigen vakgroep vraagt veel van de organisatie. 
Jan-Dirk: “In een overspannen arbeidsmarkt vereist het zetten van 
deze stap moed. Anderzijds vraagt het ook afhankelijkheid, want 
het is niet iets is wat je als organisatie naar je eigen hand zet.”
Voor de toekomst is Jan-Dirk hoopvol, maar ook bescheiden: “Wat 
zijn we als God ons werk niet zegent? Dan kunnen we nog zoveel 
kansen denken te zien, maar het zal niets uithalen.”

Jan-Dirk Meijering: “In een overspannen 
arbeidsmarkt vraagt het zetten van deze 
stap moed en afhankelijkheid.” 

Team orthopedagogen

V.l.n.r. Jan-Dirk Meijering, Willianne in ’t Veld, Jolanda Reinders-van Maanen.
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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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“Ha, ja een leuk boek hè, lachen Alette 
en Annelies. “Eerst waren we niet van 
plan om het zo officieel aan te pakken. 
Maar het liep zo omdat we er achter 
kwamen dat als ouders bij ons op ken-
nismakingsgesprek waren geweest, 
ze geen materiaal hadden om hun 
kind voor te bereiden op logeren op 

De Keizershof. En van logeren kun je 
verschillende verwachtingen heb-
ben. Sommige kinderen denken dat 
logeren op De Keizershof een soort 
vakantie is met daagjes uit zoals ze 
dan thuis gewend zijn. Natuurlijk 
doen we fijne dingen met elkaar, maar 
we blijven ook vaak thuis. De logés 

hebben hun taken zoals 
tafel dekken, de vaatwasser 
inpakken etc. Of er zijn kin-
deren die logeren spannend 
vinden. ‘Welke activiteiten 
gaan we doen?’ vragen ze 
dan. Daarom dachten we 
dat het goed zou zijn om op 
een speelse, aansprekende 
manier de kinderen voor te 
bereiden op wat komen gaat. 
Met de juiste verwachtingen 
bieden we thuis al veiligheid 
en zekerheid en dat is zeker 
voor onze doelgroep heel 
belangrijk.”

Illustraties
Alette: “Annelies is het cre-
atieve brein dus ik vroeg 
haar: Hoe zou je logés kun-
nen voorbereiden? Hoe leuk 
zou het zijn als we iets hadden 
dat een moeder aan een kind 
kan voorlezen. Zo bedachten we 
dat ik het verhaal zou maken en 
Annelies de tekeningen, gewoon op 
een paar A4’tjes. Maar toen we het 
bespraken met onze manager en een 

Anne Rebel-Lodder. Beeld: Diversen.

Speels voorbereidingsboekje 
voor logeren op De Keizershof
“Mama, is de maan op De Keizershof hetzelfde als thuis? Als ik 
de maan zie denk ik aan u,” zegt Luuk tegen zijn moeder. We zien 
het tafereeltje al voor ons. Een moeder met haar kind samen 
over een boekje gebogen. In ‘Luuk gaat logeren’ worden logés 
voorbereid op logeren op De Keizershof. Het is samengesteld 
door Alette Beens en Annelies van Heek, teamleiders van de 
Keizershof en Ruitershof op Kroonheim.

S"Sommige kinderen 

vinden logeren 

spannend.”

Alette Beens

Mariëlle is al druk bezig met inlezen!
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orthopedagoog, waren zij zo enthou-
siast dat ze er gelijk een boekje van 
wilden maken. Zo is het aan het rollen 
gegaan.” 

Personages
Alette maakte het verhaal, Annelies 
klom in haar tekenstift en het ver-
haal ontvouwde zich. Annelies: “Ik 
teken wel vaker, ik vind dat leuk om te 
doen en het is even heel wat anders. 

Maar illustreren doe 
ik eigenlijk nooit dus 
ik moest wel even 
mijn comfortzone uit,” 
lacht ze. “Want als ik 
gewoon voor de lol 
een kaartje ontwerp 
en het wordt niks, dan 
gooi ik het weg en 
is er geen man over 
boord. Maar hier lag 
wel iets meer druk op,” 
grijnst Annelies bij de 
herinnering. “Toen ik 

eenmaal die drempel over was, ben 
ik gaan nadenken over hoe ik moest 
verbeelden wat er gebeurt in het ver-
haal. Ik heb bij het tekenen rekening 
gehouden met de herkenbaarheid 
van Kroonheim voor de logés. Dus het 
gebouw van De Keizershof is bijvoor-
beeld terug te zien in de illustraties. 
Maar ik vond het wel een lastige, want 
mensen teken ik eigenlijk nooit. Dat 
vind ik echt moeilijk. Maar ik heb me 

er toch aan gewaagd en de reacties 
om me heen zijn positief. Dus wie 
weet ga ik dit vaker doen.” 

Verkrijgbaarheid
Nu is het boekje beschikbaar en wordt 
het meegegeven aan ouders als zij 
op kennismakingsgesprek komen. 
Het verhaal is geschreven op het 
niveau van een kind, momenteel zijn 
de meeste logés op De Keizershof 
ook kinderen. Een deel van hen is 
afkomstig van de Rehobothschool, de 
Obadjaschool en de kdc’s in Barneveld 
en Zwolle. Het is een mooie plek om 
een gezin of familieleden tijdelijk 
te ontzien van de zorg die de logé 
vraagt. Daarnaast kan een logé wen-
nen aan het eventueel toekomstig 
wonen in een woonvoorziening of 
binnen een instelling. Oudere logés 
zijn ook welkom op De Keizershof 
natuurlijk, zelfs 40’ers overnachten wel 
eens op deze Uddelse locatie.

Luuk gaat logeren

V.l.n.r. Alette Beens en Annelies van Heek.
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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



Viering jubileum

Jubileumviering 

 Muiderheim

MEI

13
Vrijdag 13 mei begon zoals elke dag op Muiderheim: met zingen en 

een Bijbelvertelling. Na de vertelling stond de koffie klaar met heerlijke 
lepelgebakjes die verzorgd waren door de Eliëzerhof. 

Na de pauze werden alle bewoners en deelnemers in volgorde uitgenodigd 
in het professionele schildersatelier van Muiderheim. Getogen in een schilder-

schort en een Franse baret op het hoofd mocht iedereen op zijn/haar manier een 
prachtig kunstwerk maken in diverse kleuren. Na verloop van tijd zullen de 40 

canvasdoeken bij elkaar gevoegd worden, waar een collega een mooi geheel van 
zal maken door een tekening toe te voegen van David de Herder (gelijk aan het 
beeld in de tuin van Muiderheim). Deze krijgt een prominente plek in de hal van 
Muiderheim. Iets waarbij we altijd kunnen terug denken aan deze gedenkwaar-

dige dag. ’s Middags kon iedereen uit twee van de vijf workshops kiezen: creatief/
rondrit huifkar/muziek/voorlezen/rondrit brandweer). Ter afsluiting hebben 

we met elkaar nog wat gedronken en genoten van een lekker hapje. 
Ondertussen werd collega Hilly Fuite in het zonnetje gezet. Want 

als langstwerkende collega van Muiderheim/Adullam (33 
jaar) konden we dat niet laten.

Dankzij het weer, de inzet van collega’s en vrij-
willigers, de sfeer en het genieten 

van de bewoners/deelnemers 
was het een dag om nooit 

weer te vergeten!
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Op 24 mei was het zover! Vieren dat Adullam 40 jaar 
bestaat op Beekheim. Er stond al heel wat klaar, stoe-
len en tafels, ballonnen, helium tanks enzovoort.
Rond 17.00 uur kwam er een frietkar 
en hebben alle bewoners heer-
lijk gesmuld van een frietje. 
Daarna kwamen rond 19.00 
uur alle familieleden en 
logés om gezellig met 
elkaar een moment van 
ontmoeting te hebben. 
Ook kwam er nog een 
ijskar zodat we allemaal 
een ijsje konden halen bij 
meneer de ijscoman.

40  Dat was de gevoels-
 temperatuur van die dag. 

J  Jubileum, Adullam 
 bestaat 40 jaar. 

A  Aardappelen in de vorm van frietjes, 
 die waren er ook. En ze waren lekker!!

A  Activiteiten waren oudhollandse spelen 
 en een muzikale en creatieve workshop. 

R  Reden voor dankbaarheid als we 
 terug kijken op die dag.   

Jubileumviering 

Beekheim

Jubileumviering 

Kroonheim

MEI

24

MEI

18
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Viering jubileum

Feest! Dat was het 30 mei op Maasheim. 
We begonnen de dag met lezen uit de 
Bijbel en zingen. Daarna een roofvogel-
show. Dat was soms spannend maar ook 
erg leuk! Verder waren er spelletjes te doen, 
een springkussen, waren er heel mooie taarten 
gemaakt, aten we patatjes en zongen we 's mid-

dags nog met elkaar. Het was een fijne dag!

De jubileumviering op Wilgenheim startte met koffie (en 
donuts van de bakker!) en daarna een Bijbelvertelling over 
de spelonk van Adullam. Daarna bekeken we foto’s van de 
afgelopen 40 jaar, deden we spelletjes op het plein, waren 
we gezellig bij elkaar of knutselden we op de groep.

Na de lunch (met friet) hebben we met ouders, familiele-
den en kennissen een jubileumdienst bijgewoond onder leiding 

van dominee C. Sonnevelt. Hij hield een meditatie over: Waarom Adullam? 
Waar doet de naam Adullam aan denken? David vond een schuilplaats toen 

hij moest vluchten. Hij vond de toevlucht in de spelonk. (1 Samuel 22:1-5). 
Zo mag Adullam ook een schuilplaats zijn voor alle cliënten en deelnemers 

van Adullam. Elke dag worden onze bewoners en deelnemers onderwezen 
uit Gods Woord, waaruit we mogen leren en horen hoe we uit genade ook 
voor eeuwig mogen schuilen bij de Heere.

Daarna heeft dominee R. Bakker de middag met ons afgesloten. Het kinder-
koor De Jonge Lofstem droeg liederen aan ons voor. Ook was er een muzi-

kale bijdrage van cliënten vanuit Wilgenheim. Na de dienst stond er voor elke 
deelnemer en bewoner een cadeautasje klaar. Het was een bijzondere jubile-

umviering en een fijn samenzijn waar we met veel dankbaarheid terug mochten 
blikken op de afgelopen 40 jaar!

40  Dat was de gevoels-
 temperatuur van die dag. 

J  Jubileum, Adullam 
 bestaat 40 jaar. 

A  Aardappelen in de vorm van frietjes, 
 die waren er ook. En ze waren lekker!!

A  Activiteiten waren oudhollandse spelen 
 en een muzikale en creatieve workshop. 

R  Reden voor dankbaarheid als we 
 terug kijken op die dag.   

Jubileumviering 

Maasheim

Jubileumviering 

Wilgenheim, 
Polderheim, 
Molenheim

MEI

30

JUNI

01
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Ik ben ...
“Een helen goedendag, 
Adullam familie,”
Mijn naam luidt Gerwin Mol. Mijn leeftijd is 29 jaren 
oud. Ik houd van ouderwetse taal, maar om dit 
verhaal leesbaar te maken doe ik het zo eigentijds 
mogelijk. Ik woon op Muiderheim, maar kom 
uit Rijssen. Mijn vader is slager en een heel 
goeie, dat kan ik jullie verzekeren! Ik lees 
en luister graag boeken en geniet van de 
muziek die ik hoor. Verder ben ik graag 
buiten en geniet ik van de gezellige 
gesprekken met de mensen om 
mij heen.

Groeten,
Gerwin Mol
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Net buiten het centrum van Staphorst 
woont Lia’s moeder, mevrouw Veijer-
Dunnink. Zij is moeder van vier kinde-
ren, waarvan Lia de jongste is. Het is 
zaterdag en Lia is ook aanwezig, want 
in het weekend is zij thuis. “Daar ben 
ik heel blij om,” vertelt moeder, “want 
het is stil in huis geworden nadat mijn 
man in 2019 is overleden. Samen deel-
den wij de zorg voor Lia. Mijn man en 

ik waren het erover eens dat Lia een 
woonplek zou krijgen bij Adullam, 
maar het was voor Lia onbespreek-
baar. Dat is nu zó meegevallen. Zij 
wil graag na het weekend weer naar 
Streekheim.”

Eenzaam
Terwijl moeder een ‘levensboek’ 
pakt waarin nauwkeurig door de 

Eliëzerschool in Zwolle is bij-
gehouden wanneer en welke 
scholen Lia heeft bezocht, ver-
telt zij hoe ze het heeft ervaren 
om een kind te hebben met 
een beperking. “Toen Lia vier 
jaar was ging zij naar het kin-
derdagcentrum ’t Boemeltje in 
Meppel. Hoewel Lia daar goed 
is opgevangen, was het in het 
begin moeilijk om te accep-
teren dat je een kind hebt dat 
gehandicapt is. Dan denk je: 
‘Moet mijn kind daartussen 
zitten?’ Vroeger waren er niet 
zoveel voorzieningen. Je had 

het gevoel dat je de enige was met 
een kind als mongooltje. Ik voelde me 
soms heel eenzaam en onbegrepen.”

Door corona naar de kerk
Lia is een lief en gewillig meisje dat 
zichzelf goed kan vermaken. De 
andere kinderen konden goed met 
Lia’s beperking omgaan en waren heel 
zorgzaam voor haar. Het gezin genoot 
van de fietstochten op de Veluwe, 
want Lia kon in die tijd nog zelf fiet-
sen. Nu durft ze dat niet meer. “Ze was 
jarenlang letterlijk ziek van nervositeit, 
wilde nergens heen en zelfs soms niet 
uit bed komen. Zij was zo ziek dat ze 

Anne-Marie Danse-Kouwenhoven. Beeld: Fam. Veijer.

“Dankbaar voor een passende 
woon- en werkplek”
Wat opvalt als je Staphorst binnenrijdt, zijn de in felgroen en 
helblauw geschilderde boerderijen. Opmerkelijk voor dit dorp zijn 
deze zomer ook de vele omgekeerde vlaggen, die aantonen dat 
de nood van de boeren hoog is in deze landbouwgemeente. 
Niet bewust van deze onrust is Lia Veijer (46) die het syndroom 
van Down heeft. Zij woont sinds vorig jaar in de nieuw geopende 
woonvoorziening Streekheim. 

Z"Zij wil graag 

weer naar 

Streekheim.”

mevrouw Veijer-Dunnink
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niet mee kon naar de kerk. 
Gelukkig hoefde ik dat niet 
alleen te dragen omdat 
mijn man er nog was. In 
coronatijd kregen Lia en ik 
een plekje achterin de kerk 
en zo is ze weer meegegaan 
hoor. De angsten en span-
ningen heeft zij niet meer, 
dat is zo wonderlijk.” 
Lia mist vader bij tijden. “Pas 
was zij erg verdrietig toen 
in de kerk Psalm 103 werd 
gezongen. Dan komen de 
herinneringen weer boven. Als de 
thuiszorg voor mijn man kwam, wilde 
zij pas naar bed als deze weg was. Dan 
stond ze bij haar vaders bed, dat ging 
goed hoor.”  

Orgelles bij de buurvrouw
Lia weet nog niet dat zij in Adullam 
Contact komt. Dat geeft teveel vra-
gen. Naarmate zij ouder wordt vraagt 
ze steeds meer om bevestiging. Het 
is niet onderzocht, maar het lijkt of ze 
een vorm van autisme ontwikkelt. “Op 
vrijdag kijkt ze eerst in mijn agenda 

en vraagt: ‘Wat is dit en wat bete-
kent dat?’ Ook dat ze maandag weer 
mag beginnen op Horstheim, waar ze 
inpakwerk doet, wordt steeds her-
haald. Thuis leest ze graag de krant en 
kerkbode of legt ze een puzzel. Maar 
het liefst speelt ze orgel. Lia, die tot nu 
toe dicht tegen haar moeder aan zit, 
springt van haar stoel en toont trots 
een muziekboek met prachtig in kleur 
aangegeven noten. 
“Lia heeft jarenlang orgelles van de 
buurvrouw gehad die voor haar de 
noten inkleurde. Ze kon goed 
met vier vingers spelen, nu ze 

ouder wordt speelt ze 
de psalmen na de kerk-
dienst na op gehoor. 
Glimlacht: “Zij is heel 
gevoelig. Toen de 
organist voor de dienst 
een psalm speelde die 
betrekking had op een 
ernstig verkeersongeluk 
in die week, zei ze: ‘Dat 
past heel goed erbij, 
mama.”

Thuis op Streekheim
Nu moeder op leeftijd 
is, is zij dankbaar dat 

Lia een passende woon- en werkplek 
heeft gevonden. “Vroeger deed ik 
vrijwilligerswerk op de Eliëzerschool, 
waarbij ik kennismaakte met die 
wereld. Nu ga ik op woensdagavond 
naar Streekheim en maak ik mee hoe 
lief de medewerkers met mensen 
met een beperking omgaan. Ik vind 
het heel fijn dat ik deze leefomge-
ving heb leren kennen. Wat er zeker in 
moet, is dat het Lia heel goed bevalt 
op Streekheim. Dat is voor mij een 
geruststelling. Dat zij zo dichtbij haar 
thuis mocht vinden, had ik bij haar 
geboorte nooit kunnen denken.” 

Van het thuisfront… 

L"Lia speelt 

psalmen na 

op gehoor.”

mevrouw Veijer-Dunnink
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In deze rubriek vertelt een zorgvrager van Adullam over zijn hobby. Hobby's

"Sjouwen is een perfect taakje voor mij"
Hallo allemaal,

Mijn naam is Kevin Bik en ik 
woon op Muiderheim. Ik ben een 
stoere jongen van 20 jaar. Ik werk 
graag buiten en het liefst help ik 
dan de stoere mannen. Ook op 
dagbesteding (in Genemuiden en 
in Staphorst) ben ik altijd hard aan 
het werk. Wat ik dan graag doe? 
Ik help graag in de tuin of ik haal 
houten pallets uit elkaar. Moet er 
iets gesjouwd worden? Dat is een 
perfect taakje voor mij. Soms 
lijkt het wel alsof ik niet moe te 
krijgen ben. Tussendoor maak 
ik graag grapjes met andere 
bewoners of de groepsleiding, 
want alleen maar serieus zijn is 
ook zo saai.

Knuffelhond 
Maar het is niet alleen maar 
hard werken natuurlijk. Zo kan 
ik ook erg genieten tijdens 
momentjes op mijzelf. Dan 
komen mijn grootste hobby’s 
om het hoekje kijken: zingen, 
spelen met mijn knuffelhond 
Robbie en spelen met de 
blokken. Ik kan mijzelf uren 
vermaken met blokken. De 
groepsleiding verbaast zich 
hier telkens weer over. Ze zeg-
gen wel eens dat ik een grote 
fantasie heb. Nou, ik ben er 
wel blij mee hoor, zo bedenk 
ik altijd weer iets anders om 
te maken. Maar ook als ik iets 
heb gezien doe ik dat graag 

na met de blokken. Voorbeeldje? 
Een tijdje geleden kregen we een 
nieuwe badkamer, hiervoor kwam 
de stukadoor. Nou dat zag er wel 
erg interessant uit. Het duurde 
dan ook niet lang voordat ik zelf 
met een blokje over de muren in 
de gang stond te strijken. 

Zingen
En dan zingen.. heerlijk is dat. Op 
de schommel bijvoorbeeld, dan 
zing ik graag psalmen. Maar nog 

liever op mijn kamer. Lekker de 
cd aan, niemand die mij stoort en 
dan heerlijk meezingen. Genieten 
hoor. Gewoon een moment van 
opladen, ik kan mijn energie kwijt, 
maar ik kom er ook echt door 
tot rust. Omdat ik zo van zingen 
houd, ga ik ook graag naar de 
kerk. Er is niks mooiers dan met 
elkaar te zingen. 

Groetjes,
Kevin Bik
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Beeld: Diversen.

In de Lens Een onvergetelijke jubileum-
viering op 16 juni in de Oude 
Kerk in Barneveld.
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In de lens
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur
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In Memoriam

In memoriam

Corrie Monster
Op zaterdag 18 juni nam de Heere 
Corrie Monster uit dit leven weg in 
de leeftijd van 67 jaar.
 
Corrie woonde sinds 1992 binnen 
Adullam en vanaf 2013 op 
Zuiderheim/Maasheim op de groep 
Havenkade. Corrie was een lieve, 
opgewekte en vriendelijke vrouw. 
Ze genoot van de huiselijke sfeer, 
van blokfluiten, psalmen zingen 
en contacten met medebewoners, 
begeleiders en familie.
 
Op 25 juni is Corrie begraven. In 
de rouwdienst, die geleid werd 
door kandidaat R. Nederveen, werd 
gesproken over Gods onverganke-
lijke goedertierenheid voor vergan-
kelijke mensen uit Psalm 103:15-18: 
‘De dagen des mensen zijn als het 
gras; gelijk een bloem des velds, 
alzo bloeit hij. Als de wind daarover 
gegaan is, zo is zij niet meer, en haar 
plaats kent haar niet meer. Maar de 
goedertierenheid des HEEREN is 
van eeuwigheid en tot eeuwigheid 
over degenen die Hem vrezen, en 
Zijn gerechtigheid aan kindskinde-
ren; Aan degenen die Zijn verbond 
houden, en die aan zijn bevelen 
denken, om die te doen.’ 

De Heere sterke haar familie, even-
als de medebewoners en collega’s 
van de Havenkade, in dit smartelijk 
verlies en heilige deze roepstem 
aan ons aller hart.

Rieka de Frel-Krijgsman, 
locatiemanager

In memoriam

Hans de Bruine
Op 25 augustus 2022 nam de 
Heere Hans de Bruine uit dit leven 
weg in de leeftijd van 46 jaar.

Hans woonde sinds 2009 binnen 
Adullam en vanaf 2016 op 
Maasheim op de groep Meerkade.

Hans was een lieve man die 
hield van de nabije contacten 
van alle mensen om hem heen. 
Hij hield veel van zingen. Zijn 
lievelingspsalm was Psalm 42:1: ‘O 
Heer, wanneer komt die dag, dat 
ik toch bij U zal wezen’ – naar de 
berijming van Datheen. 

Op 29 augustus is Hans begraven. 
In de rouwdienst, die geleid 
werd door ds. P van Veen, werd 
gesproken over de woorden uit 
Prediker 3 en dan met name de 
verzen 11 en 14. 

De Heere sterke zijn familie, evenals 
de medebewoners en collega’s van 
de Meerkade en de Windmolen, in 
dit smartelijk verlies en heilige deze 
roepstem aan ons aller hart.

Rieka de Frel-Krijgsman, 
locatiemanager

In memoriam

Martin Mulder
Op zaterdag 25 juni nam de Heere 
Martin Mulder uit dit leven weg in 
de leeftijd van 28 jaar.
 
Martin woonde sinds 2017 
op Kroonheim, waar hij ook 
dagbesteding kreeg. We denken 
terug aan Martin als een lieve, 
vrolijke, moedige jongen. Ondanks 
zijn vele lichamelijke zorgen, keek 
hij je met een open blik aan. Martin 
genoot van de bezoeken van 
zijn ouders en zusje, het contact 
met begeleiding, het zingen van 
psalmen en het samen bezig zijn. 
We gaan de intensieve zorg en het 
contact met Martin missen.

Op 1 juli is Martin begraven. Tijdens 
de rouwdienst werd gesproken 
over de woorden uit 2 Korinthe 
7:10. Bij het graf werd gelezen uit 
Prediker 3:14.

De Heere sterke zijn familie, evenals 
de medebewoners en collega’s van 
Kroonheim, in dit smartelijk verlies 
en heilige deze roepstem aan ons 
aller hart.

Johan Riezebos, 
locatiemanager
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Anne Rebel-Lodder. Beeld: Martijn Emens.

Dat er momenteel een 
run op hout is, komt 

wel heel goed uit 
voor de deelnemers 

van De Buitenhof, 
de ondernemende 

tak van Kroonheim. 
Vanaf mei 2022 kloven 

zij hout en maken 
zij aanmaakhoutjes 

op Camping de 
Solse Berg. Hebt u 

uw wintervoorraad 
al op orde? U kunt 

haardhout bestellen 
en binnen een straal 

van 15 kilometer laten 
bezorgen. 

Wat ons betreft zit u er deze   winter warmpjes bij!
Ondernemerschap op Kroonheim:  haardhout en recreatie

Volgens Martijn Emens, teamleider van 
De Buitenhof, kunnen ze de vraag niet 
aan. “Het is ongelooflijk hoeveel vraag 
er naar haardhout is. Soms krijgen we 
bestellingen van 10 kub en dan kunnen 
we klanten tevreden maken met slechts 
twee kub,” vertelt hij. De grote vraag is 
voor de deelnemers fijn, want deze acti-
viteiten maken deel uit van een groter 
plan om hen een zinvolle werkplek aan 
te bieden. 

Zingeving
De afgelopen jaren hebben de cliën-
ten gewerkt op Activiteitenboerderij 
Kroonhoeve maar dit hield op. “Tijdens 
brainstormsessies hebben we met 
elkaar gekeken welke zinvolle werk-
zaamheden we hiervoor in de plaats 
konden organiseren. Een onderdeel is 

de vaste werkplek bij Wouter van de 
Pol op Camping de Solse Berg waar het 
openhaardhout verzorgd wordt. Een 
ander onderdeel is de aanleg van een 
dierenweide op Kroonheim. Wij dro-
men van een plek waar kinderen uit het 
dorp met hun moeders kunnen komen 
om te spelen en om van de dieren te 

S“Soms 

bestellingen 

van 10 kub.”

Martijn Emens

Deelnemers kloven hout.
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Wat ons betreft zit u er deze   winter warmpjes bij!
Ondernemerschap op Kroonheim:  haardhout en recreatie

genieten. En hoe leuk zou het zijn als 
we dan ook nog koffie konden serve-
ren met huisgebakken cake.”

“En dus,” vervolgt hij, “is comité 
Maartensdijk aan de gang gegaan om 
geld in te zamelen voor een dieren-
weide. Toen het geld er was moesten 
we nog wel even ons best doen om 
een hok te mogen neerzetten op het 
terrein, want we zaten eigenlijk al bijna 
aan het maximum qua wat we bou-
wen mogen. Maar dat is toch goedge-
keurd. Toen nog een hek en in mei was 
de dierenweide een feit. Momenteel 
grazen hier geiten en kunekune var-
kens, dat zijn anti-wroet zwijnen. Ze 
worden verzorgd door deelnemers en 
bewoners van Kroonheim, onder lei-
ding van André Slingerland.” 

Speelweide voor kinderen
“Tegelijkertijd hebben we ook een 
speelweide aangelegd met onder 
andere schommels, een ballenvan-
ger en een wipwap. Deze is open voor 
iedereen. Momenteel is de speel-
weide al intensief in gebruik door de 
logeergroep. En als laatste zouden we 

dan nog een koffietentje willen 
realiseren vanuit de Hunnenschans 
op Kroonheim om voorbijgangers 
een kop koffie te serveren met een 
plak cake erbij. Deelnemers bak-
ken nu al cakes, dus die routine 
hebben ze al.”

“De dierenweide met speelweide 
zal een Rustpunt worden, dus we 
verwachten wel het een en ander 
aan passanten. Maar de plan-
nen hiervoor liggen nog bij het 
management team. Zodra deze 
zijn goedgekeurd kunnen we 
overgaan tot realisatie.” 

Kortom, plannen te over en volop 
bezigheden voor iedereen op 
Kroonheim. Verder verrichten de deel-
nemers allerlei soorten klussen op 
de Solse Berg en op Kroonheim zoals 
het bijhouden van de groentetuin, 
verzorgen ze het terreinonderhoud, 
schilderwerk, schoonmaakwerk en 
tuinonderhoud. Ook leveren ze zelfge-
maakte producten aan het Atelier van 
Kroonheim.

Hebt u interesse in haard-
hout of aanmaakhout? Neem 
contact op met Werkgroep De 
Buitenhof via telefoonnummer 
088 238 58 97 of Whatsapp 
naar 06 21 59 19 45. Let op, 
wegens de grote vraag naar 
haardhout kunnen ze momen-
teel niet altijd de gewenste 
hoeveelheden garanderen.  

E“Een plek om 

van dieren te 

genieten.”

Martijn Emens

De Buitenhof

Onderhoud op Camping de Solse Berg.

De dieren moeten goed verzorgd worden!
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Op zoek naar inspiratie?
      Vraag ons magazine aan!

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

“De oude balken vertellen 
een verhaal van vroeger”

WILBRAND KEUKENDESIGNER

“De prachtige woning van de familie De Witte staat tegen de 
dijk in een mooie landelijke omgeving. Beetje bij beetje wordt de 
woning opgeknapt naar de wensen van deze tijd. Toen eenmaal de 
keukenruimte aan de beurt was, kwam de familie bij ons terecht. Op 
de plek waar nu de keuken staat, stonden vroeger de koeien. Het 
stond als een paal boven water dat de oude balken moesten blijven. 
Want juist deze balken zorgen, in combinatie met de matgroene 
eilandkeuken, voor het landelijke karakter.”

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

Binnenkijken bij de
familie De Witte 

uit Katwoude

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

      
  

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  

-   
 



Lenie Klop Voor de jeugd

Beste jongens en meisjes!
De zomervakantie zit er weer op als jullie deze puzzelpagina lezen! We zijn weer hard 
aan het werk op school of op ons werk! Maar er is vast nog wel tijd om dit kruis-
woordraadsel op te lossen! Als je alle woorden hebt ingevuld, maak je er maar een 
foto van, zodat je deze weer naar mij kunt mailen: lenieklop75@gmail.com. Je mag 
hem natuurlijk ook opsturen naar Peulenlaan 93, 3371 XH Hardinxveld-Giessendam. 
Ik ben heel benieuwd naar jullie oplossingen die ik graag vóór 8 oktober ontvang! 
Succes hoor!  Vergeet niet je naam, adres en leeftijd erbij te zetten!! 

Hartelijke groet, Puzzeljuf Klop

Van links naar rechts:
3.  Trek je aan als het regent.
4. Als het heel hard regent en waait is er ...
5.  Vruchtje van een beukenboom.
9. Vrucht van een eikenboom.
10. Aantrekken als je in de plassen gaat lopen.
12. Dit gaan de bladeren doen in de herfst.

Deze woorden moet je invullen:
Van boven naar beneden:
1. In deze maand heb je herfstvakantie.
2. De meest bekende is een champignon.
6. Gaat thuis weer aan als het kouder wordt.
7. Zet je op als het regent.
8. Komt na de zomer.
11. Nattigheid die uit d elucht komt vallen.
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De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Het was deze keer echt super moeilijk om een keuze te maken. Ik kreeg zulke leuke inzendingen! Uiteindelijk zijn het de volgende drie geworden: 

Richard op 't Hof, 4 jaar (Hardinxveld-Giessendam) Salomé Top, 6 jaar (Ede)Margriet van Ballegooien, 10 jaar (Hardinxveld-
Giessendam) 

Foutje
Hoeps! Ook op de redactie van ons blad 
laten we wel eens een steekje vallen. 
Tot onze schrik ontdekten we dat in het 
vorige nummer de verkeerde namen 
stonden! Daar had moeten staan:

Loïse van Vliet, 7 jaar (Barneveld)
Jan Bettink, 9 jaar (Lunteren)
Sander Boogaard, 23 jaar 
(Alphen aan den Rijn)

De winnaars hebben inmiddels hun 
prijsje thuisgestuurd gekregen.

Adullam Contact   |   4141



42

Voltastraat 1, Ablasserdam
078 69 32 541

WWW.HUISMANKEUKENS.NL

Een keuken van goede huize

Rentemeesters staat ingeschreven bij KvK te Arnhem onder nr. 64919927

Let op!Let op!
U belegt buiten AFM-toezicht.U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen prospectusplicht voor deze acti viteit.Geen prospectusplicht voor deze acti viteit.

Let op!
U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen prospectusplicht voor deze acti viteit.

Wilt u ook meer 
rendement op 
uw vermogen? 

 biedt met 
investeren in vastgoed 
jaarrentes tot 4%

Info: Bel 0318-652783 of kijk 
op www.Rentemeesters.nl.



Door Henriet van Leeuwen (vrij verteld naar een waar gebeurd verhaal) Verhaal

Op zondag ga jij naar de kerk. In Gods huis mag je daar het Woord van God horen verkondigen. 
Wat een groot voorrecht. Bid jij de Heere of Zijn Woord en de zuivere prediking in ons land mogen 
blijven? Wat zal er van ons land worden als dit verdwijnt? Satan is daar alle eeuwen door mee bezig. 

De mensenvanger

In de 17-eeuw moesten alle predikan-
ten in Engeland een uniformiteitsacte 
ondertekenen. In deze acte stond 

hoe een kerkdienst eruit moest zien. Er 
was bijvoorbeeld een speciaal gebe-
denboek dat de predikanten moesten 
gebruiken. Veel predikanten konden 
deze acte niet tekenen. Zij waren het 
niet eens met de inhoud van het gebe-
denboek. Het gevolg was dat een ver-
schrikkelijke vervolging losbarstte. Veel 
dominees werden gevangengenomen 
en zelfs gedood. 

Dominee Bantes is een knecht van 
God. De Heere roept hem om het 
Woord te prediken. Ja, hij is een vis-
ser der mensen. In het net van Gods 
Woord moet hij mensen vangen. Hij 
luistert niet naar de uniformiteitsacte. 
Het gaat hier om de eer van God. Het 
gaat ook om de zaligheid van men-
sen. In het geheim preekt hij dan hier, 
dan daar. Ook deze avond is dominee 
Bantes op reis gegaan. Het is al laat, 
erg donker en mistig. De dominee ver-
dwaalt. De Heere zorgt voor dominee 
Bantes. Hij klopt aan bij het grote luxe 
huis van de rechter van de stad. Maar 
dat weet de dominee niet. Aan een 
bediende vraagt dominee Bantes hoe 
hij verder moet reizen. Ondertussen 
komt de rechter nieuwsgierig naar de 
deur. Hij kijkt goed, deze vreemdeling 
is betrouwbaar. “Blijft u vannacht maar 
hier. Dan kunt u bij het daglicht verder 
reizen,” zegt de rechter.

Al spoedig zit dominee Bantes aan de 
maaltijd. De rechter wil graag weten 
wie zijn gast is. Dominee Bantes ant-
woordt: “Ik ben een mensenvanger.” De 
rechter is erg verrast. Hij zegt: “Dan kunt 
u mij helpen. Ik ben namelijk de rechter 
van de stad. Morgen moet ik dominee 
Bantes vangen. Hij zal hier dichtbij in 
het geheim gaan preken. Gaat u met 
mij mee, meneer?” De dominee aarzelt 
niet. “Ik ga met u mee.” Dan gaan ze 
slapen. De dominee buigt zijn knieën. 
Eerbiedig legt hij al zijn zorgen voor de 
Heere neer. Hij bidt de Heere om bewa-
ring. Ook of de Heere hem morgen hel-
pen wil. Dan valt hij in slaap. Maar zijn 
Bewaarder sluimert noch slaapt nooit.

De volgende dag komen de rechter en 
dominee Bantes aan bij het huis waar 
de kerkdienst gehouden wordt. Veel 
mensen wachten buiten op dominee 
Bantes. Wat schrikken ze als ze de rech-
ter zien. Niemand durft nu naar binnen 
te gaan. Daarom kan de rechter nie-
mand arresteren.  Er wordt hier immers 
geen dienst gehouden. Verbaasd kijkt 
de rechter rond. Waar is de spreker? Is 
het uitgelekt dat de rechter hem gevan-
gen zou nemen?

Hij zegt tegen dominee Bantes: “Vertelt 
u de mensen maar dat ze de koning 
gehoorzaam moeten zijn. En zich moe-
ten houden aan de regels.” “Nee,” zegt 
dominee Bantes. “De mensen zijn geko-
men om het Woord van God te horen. 
Rechter, als u met de mensen bidt, zal 
ik daarna een woord tot hen spreken.” 

Maar de rechter weigert beslist. “Doet u 
het maar.”

Daar stappen dominee Bantes en de 
rechter het huis binnen. De mensen 
volgen heel verbaasd. Ze gaan zit-
ten. Eerbiedig bidt de dominee, voor 
de koning, het land en volk. Voor de 
rechter, maar ook voor Gods knech-
ten. Hij vraagt een zegen over de 
Woordverkondiging. Dan mag hij 
het net van het Evangelie uitwer-
pen. Terwijl de dominee preekt, komt 
Gods Geest in het hart van de rechter. 
Als een vis wordt hij gevangen in het 
Evangelienet.

De dienst is afgelopen. Vol indruk-
ken keren de mensen terug naar huis. 
Dominee Bantes zegt tegen de rechter: 
“Ik ben dominee Bantes. Ik heb mijn 
werk gedaan, vangt u mij nu maar.”          
Maar de rechter roept het uit: “U heeft 
mij gevangen in het net van Gods 
Woord. Wat moet ik toch doen opdat ik 
zalig worde?”

En jij, ben jij al gevangen in het 
Evangelienet?

Uw pijlen, fel van Uwen boog 
verdreven,
Zijn scherp, en doen gehele  
volken beven;
Zij vellen neer wat Uw vermogen tart,
En dringen diep in ’s vijands  
wreev’lig hart.

Psalm 45 : 3
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Steun
   Adullam

Fietstochten, vele verkoopmarkten soms in vernieuwde 
vorm, een spontane zangavond: het is een greep van de 
vele manieren waarop vrienden zich inzetten voor de 
mensen met een beperking bij Adullam. 

Wat fijn dat er zovelen zijn die zich blijven(d) inspannen! 
Veel acties hebben twee jaar niet door kunnen gaan van-
wege corona. Hierdoor kost het extra energie en inzet om 
deze acties nu weer op te pakken. Het getuigt van vriend-
schap die bewezen wordt aan de naaste met een beperking. 

De vele uren van voorbereiding om een verkoopmarkt  
of fietstocht te houden, tonen een enorme inzet.  
Evenals het uren thuis actief zijn om kaarten of  

andere creatieve artikelen te maken en deze vervolgens  
te verkopen. Voor veel vrijwilligers is dit werk een deel  
van hun leven geworden. 

Het getuigt van kracht en betrokkenheid om het enthousi-
asme niet te verliezen en de organisatie voor een volgende 
keer ‘gewoon’ weer op te pakken. Juist bij tegenslagen door-
gaan, toont loyaliteit aan. Hierbij staan we voor hetzelfde 
doel: onze inzet voor de naaste met een beperking.  
Dit geldt ook voor u als bezoeker van een verkoopmarkt,  
of als deelnemer van een fietstocht of andere activiteiten. 

Hartelijk dank voor uw inzet, uw 
giften en uw betrokkenheid!

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

Geven om een ander

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

D.V. ZATERDAG 1 OKTOBER 

Comité Doornspijk; 
najaarsverkoping; van 9:30 tot 
12:30 uur; verenigings gebouw 
Pro Rege, achter de Hervormde 
dorpskerk in Doornspijk.

D.V. ZATERDAG 8 OKTOBER

Comité Krimpen aan den IJssel; 
najaarsverkoping; van 10:00 tot 
15:30 uur; op het Tuijterplein in 
Krimpen aan den IJssel. 

D.V. ZATERDAG 8 OKTOBER

Comité Ede; Psalmzangavond 
met bovenstem; kerk open 19:00, 
aanvang 19:30; Oude kerk, Grotestraat 
58, Ede; toegang vrij, collecte voor 
Adullam.

D.V. DONDERDAG 27 OKTOBER 

Comité Garderen-Uddel; 
Herfstfair; 10.00 - 15.00 uur; op het 
parkeerterrein en in het Schaapsschot 
bij de Ger. Gem. in Ned 'De Beek-
Uddel', Paleisweg 214, Ermelo. 

Puzzelrit Doornspijk 
De autopuzzelrit op Tweede 
Pinksterdag in Doornspijk heeft 
ruim € 2.200 opgebracht. Er deden 
ruim 100 auto’s mee. Zelfs vanuit 
Staphorst: Herman Stegeman met 
zijn moeder en nichtje Sarah Mulder 
(van rechts naar links op de foto).
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Steun Adullam

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 & 2E KWARTAAL 2021

€ 549.272

BERGROOT JAARDOEL 2022 

€ 1.397.900
1E & 2E KWARTAAL 2022

€ 895.585

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten eerste en tweede kwartaal 2022 € 23.013

In het tweede kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen: 
S. L.-B. € 56.778,39; N. F. € 2.000; M. K.-K. € 20.000.

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

1E & 2E KWARTAAL 2022

€ 226.324

1E & 2E KWARTAAL 2022

€ 52.486
1E & 2E KWARTAAL 2022

€ 152.125

1E & 2E KWARTAAL 2022

€ 57.632
1E & 2E KWARTAAL 2022

€ 350.500

1E & 2E KWARTAAL 2022

€ 33.505
1E & 2E KWARTAAL 2021 

€ 14.000

1E & 2E KWARTAAL 2021 

€ 27.954
1E & 2E KWARTAAL 2021 

€ 132.537

1E & 2E KWARTAAL 2021 

€ 51.149
1E & 2E KWARTAAL 2021 

€ 267.049

1E & 2E KWARTAAL 2021 

€ 32.983

JAARDOEL 2022

€ 100.000

JAARDOEL 2022

€ 60.000
JAARDOEL 2022

€ 474.900

JAARDOEL 2022

€ 150.000
JAARDOEL 2022

€ 432.200

JAARDOEL 2022

€ 164.900

Geslaagde 
verkoping Veldheim 
Dankbaar mogen we terugzien op een gezellige 
verkoopdag ten behoeve van Stichting Adullam. 
Het was een prachtige dag waarop veel mensen 
elkaar mochten ontmoeten en hun inkopen kon-
den doen. Veel vrijwilligers en verkopers hebben 
geholpen om het een geslaagde dag te laten zijn. 
We zijn erg blij met alle hulp die elk jaar weer 
door jong en oud gegeven wordt. Allen harte-
lijk bedankt voor uw/ jullie inzet, sponsoring of 
bezoek aan onze verkoping. De opbrengst van 
deze dag is ongeveer € 30.000 bruto (buitenter-
rein) en € 11.000 bruto (binnen van Veldheim). 
Het comité hoopt nu aan de slag te gaan met de 
psalmzangavond op D.V. 8 oktober in de Oude 
Kerk te Ede en de oliebollenactie in december. 
Comité Ede

9+ voor spreekbeurt 
Marije Budding heeft haar spreekbeurt 
gehouden over Adullam en haalde hiervoor 
een heel mooi cijfer. Goed gedaan Marije! 
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Lees hieronder hoe Adullam 
bijdraagt aan recyclen van 
oude goederen en hoe u uw 
bijdrage hieraan kunt leve-
ren. Recyclen is goed voor 
het milieu en het levert nog 
wat op ook voor Adullam. 
Doe mee en lever uw goe-
deren in bij onderstaande 
adressen! 

De contactgegevens van 
de comités vindt u op de 
website www.adullamzorg.
nl/comites. De contact-
gegevens van de locaties 
vindt u achterin dit Adullam 
Contact. Komt u er niet uit? 
Neem dan gerust contact op 
via T 088 238 55 26.

Lege inktcartridges
Gooit u normaal gesproken 
uw lege cartridges altijd 
weg? Vanaf nu niet meer 
doen! Verzamel ze voor 
Adullam. 

Inleverpunten
•  Comité 

Hardinxveld-Giessendam
•  Comité Krimpen aan den 

IJssel
•  Comité Ouddorp
•  Comité Tholen
•  Dhr. I. Leeflang, Winterdijk 

8-251 te Gouda, T 0182 
51 78 50. Lege cartridges 

kunnen hier elke dag 
worden ingeleverd; is er 
niemand thuis, zet ze dan 
maar voor de deur.

•  Raadhuisstraat 62, 4245 KG 
Leerbroek. Alleen na  
telefonisch overleg,  
T 0345 61 22 02. 

•  U kunt cartridges ook 
via 123inkt.nl recyclen 
waarbij de vergoeding 
voor Adullam is. Kijk hier-
voor op www.123inkt.nl/
stichtingsteunadullam

Oud papier
Stroomt het papier bij u 
ook vanzelf naar binnen? 
Kranten, folders, tijdschrif-
ten en andere (al dan niet 
gratis) lectuur belandt op de 
deurmat. Na het lezen kunt 
u dit oud papier inleveren 
ten behoeve van Adullam. 
Een goede en eenvoudige 
manier van recyclen, die ook 
nog de nodige euro’s ople-
vert voor het goede doel.

Inleverpunt
• Comité Bergambacht

Oud ijzer 
Bij oud ijzer denkt u niet 
direct: dat kan ik ook gaan 
inzamelen! Toch komt u 
meer ijzer tegen dan u 
denkt. Wie heeft niet een 

oude fiets die niet meer 
gebruikt wordt? Denk ook 
aan de deksels van groen-
tepotten. Bij de aanschaf 
van een nieuwe computer 
of wasmachine kunt u de 
oude ook bij ons inleveren. 
We demonteren de oude 
machine en recyclen de ver-
schillende soorten metaal. 

Inleverpunten
• Horstheim
• Maasheim
• Veldheim

Gebruikt (frituur)vet
We krijgen voor het 
gebruikte frituurvet een 
vastgestelde vergoeding 
per liter. Gebruikt frituurvet 
inleveren is gemakkelijk. Het 
afgekoelde frituurvet kan 
terug gegoten worden in 
de originele verpakking of 
afsluitbare plastic fles.

Inleverpunten
•  Dhr. T. Koppelaar, 

Merwedestraat 82, 
Hardinxveld-Giessendam

•  Adullam Molenwinkel 
Westbroek, Westbroekse 
Molenweg 28, Westbroek

•  Centraal bureau, 
Theaterplein 5, Barneveld 

•  Veldheim

Plastic doppen
Wilt u Adullam op een een-
voudige manier steunen? 
Zamel dan plastic in, zoals 
doppen! Het is nog goed 
voor het milieu ook: het 
plastic wordt gerecycled en 
hergebruikt. Bij het inleve-
ren ontvangt het comité een 
goede kiloprijs.

Inleverpunten
• Comité Doornspijk
•  Comité 

Hardinxveld-Giessendam
• Comité Lopik
• Comité Tholen
• Horstheim
• Kroonheim 
•  Centraal bureau, 

Theaterplein 5, Barneveld
•  Familie Kalkman, 

Broedersdijk 29 in Rijssen

Tweedehands kleding
Hebt u kleding die u niet 
meer draagt? Is deze kleding 
heel en niet van kleur ver-
schoten? Gooi die dan niet 
weg, maar lever het in op 
één van de onderstaande 
adressen. De gewassen 
kleding wordt op diverse 
verkoopmarkten aangebo-
den; de opbrengst hiervan 
komt volledig ten goede van 
Adullam.

Inleverpunten
•  Mw. M. Buijk te Montfoort, 

T 0348 78 53 94
•  Comité 

Hardinxveld-Giessendam

Recyclen en steunen
Het recyclen en hergebruiken van materialen zijn goede voorbeelden 
van duurzaamheid. Diverse comités, particulieren én Adullam-
voorzieningen zamelen een grote diversiteit aan goederen in. Grotere 
apparaten worden door deelnemers gedemonteerd en gerecycled. 
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We hebben ook dit jaar weer een mooi assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten! De deelnemers 
op Veldheim zijn al begonnen met sorteren, inpakken en labelen. Mooi betekenisvol werk. 

Kerst- en nieuwjaarskaarten 2022

Kaarten kopen? 

KAARTENACTIE

Het assortiment kerst- en eindejaars-
kaarten is groter dan u op deze pagina 
ziet! Bekijk onze complete serie op   
www.adullamzorg.nl/eindejaarskaarten

U kunt de kaarten bestellen via de comités, 
verkooppunten en Adullam-locaties; kijk daarvoor 
op adullamzorg.nl/eindejaarskaarten. Heeft u 
geen internet? Bel dan gerust naar het Centraal 
Bureau: T 088 238 5526.

Dit jaar zijn de kaarten ook via onze webshop 
te bestellen. Vanaf D.V. 1 november kunt 
u ze bestellen en worden deze naar 
u thuis gestuurd. Bestel ze via 
www.speciaalvanmij.nl. 
 

De prijzen van onze kaarten zijn als volgt:
- Ansichtkaarten (5 kaarten in een pakje) € 1,-
-  Dubbele kaarten (4 kaarten met  

4 enveloppen in een pakje) € 1,50
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wiltraamdecoratie.nl       

UW ADVISEUR AAN HUIS

APK - ONDERHOUD - 
SCHADEHERSTEL - TAXATIE 
AANKOOPBEGELEIDING
INKOOP - VERKOOP

www.vanherick.nl     -    Veemweg 10    -    Barneveld



Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Johanna 
van den Berg

Gerdien Kloosterman
Vrijwilliger

Toen er 11 jaar geleden in 
Genemuiden een Adullam-
vestiging kwam, vroeg één 
van mijn dochters die bij 
Adullam werkt, of ik iets kon 
betekenen voor Teunis-Luut 
Romkes. Het zou fijn zijn wan-
neer ik hem af en toe op zou 
halen voor een wandeling. Dit 
zou hem rust geven en hier-
mee zou ook het personeel een 
poosje ontlast worden. Vanuit mijn eigen werkervaring 
eertijds en de liefde die ik voel voor mijn gehandicapte 
medemens heb ik gezegd dat ik het wel wilde proberen. 

De eerste tijd gaf het wel wat spanning want we kenden 
elkaar niet. Het was voor ons beiden een zoektocht, maar 
langzaam maar zeker kwam er een vertrouwensband. 
Hield Teunis-Luut mij in het begin angstvallig vast, nu 
loopt hij meestal een heel aantal meters voor mij uit. Als ik 
hem ophaal staat hij mij al vaak glunderend op te wach-
ten. De begeleiding van Muiderheim bereidt hem voor op 
de wandeling.  We lopen meestal dezelfde route, dat is ver-
trouwd voor Teunis-Luut. We onderbreken onze wandeling 
vaak door bij een dochter van mij een kopje koffie te drin-
ken. Hier geniet hij zichtbaar van. Ook de stroopwafel mag 
dan niet ontbreken en daar kan hij heerlijk van genieten. 

Teunis-Luut kan niet praten, wel kan ik aan bepaalde 
klanken die hij maakt horen hoe Teunis-Luut zich voelt. 
Ook begrijpt hij de dingen die ik tegen hem zeg. Ik vind 
het heel bijzonder en leerzaam dat je zonder woorden 
elkaar begrijpt. Het is een gevolg van de band die we 
samen hebben opgebouwd. 

Ik hoop dat ik de gezondheid mag krijgen om nog lang 
iets voor Teunis-Luut te mogen betekenen, want wat kan 
een kleine daad voor onze naast toch een groot verschil 
maken. 

Teamleider

Iedere dag draai ik tevreden en dankbaar de 
deur van de groepsruimte achter me op slot. 
Ik loop lachend naar mijn auto wanneer ik de 
deelnemers plezier zie maken met elkaar en 
genieten van hun vrije uurtjes na het harde 
werken. Want dat hebben ze wel gedaan 
vandaag, hard werken. Maar hard werken is 
niet wat wij het allerbelangrijkste vinden op 
DAC Muiderheim. Een zinvolle en betekenis-
volle invulling van onze dag, daar streven wij 
naar. 

Wij zijn rijk gezegend met mooi arbeidsma-
tig werk dat we samen met onze deelne-
mers iedere dag weer doen. Onze bewoners 
draaien door middel van dit werk mee in de 
samenleving. Zij ervaren het gewone leven 
en worden hier zichtbaar gelukkig van. 
Tijdens het werken hebben we samen ont-
zettend veel plezier. Ik kan zelf erg genie-
ten wanneer er een ontspannen sfeer op de 
groep heerst. Wanneer bewoners zich thuis 
voelen en zich daarom ook vrij voelen om 
zichzelf te zijn. 
Samen met mijn 
collega’s probeer 
ik iedere dag weer 
om – soms met 
humor - deze ont-
spannen sfeer te 
creëren. Kortom, 
op de dagbeste-
ding werken we 
heel hard maar er 
is ook zeker ruimte 
voor ontspanning, 
rust en plezier.

Aan het woord
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Draagt u bij?

Wij regelen wat u belooft!Wij regelen wat u belooft!

Onze deelnemers 
     besteden uiterste zorg 

         aan uw klus. 

Hikt u aan tegen sorteer-

werk, inpakwerk of licht 

administratief werk? 

Geef het uit handen! 

>> Adullam Wilgenheim, Alblasserdam
 Jacco Slingerland, jftslingerland@adullamzorg.nl, 088 238 60 20

>> Adullam Veldheim, Ede
 Jan Kapaan, jwkapaan@adullamzorg.nl, 088 238 59 00

>> Adullam Muiderheim, Genemuiden
 Harry Dekker, hdekker@adullamzorg.nl, 088 2385583

>> Adullam Eliëzerhof, Nunspeet
 Grenette Strijkert - Morren, gstrijkert@adullamzorg.nl, 088 238 56 90

>> Adullam Maasheim, Puttershoek
 Herman van der Wilt, hvdwilt@adullamzorg.nl, 088 238 60 62

>> Adullam Horstheim, Staphorst
 Harry Dekker, hdekker@adullamzorg.nl, 088 2385583

>> Adullam Kroonheim, Uddel
 Heleen Grauss, hlgrauss@adullamzorg.nl, 088 238 58 00

Wat kunnen onze 
wonen-werken locaties 
voor u betekenen

Op diverse Adullam wonen-werken 

locaties door het land maken 

deelnemers gebruik van zinvolle 

dagbesteding vanuit Bijbels 

perspectief. Deze mogelijkheden 

willen we graag uitbreiden. Dankzij 

uw opdrachten voor werk floreren 

onze deelnemers.



Afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

12 Desiree Vinke als begeleider 
13 Gerritha Geurtsen als begeleider 
14 Hannah Lankman als begeleider 
15 Evelien Bouw als begeleider
16  Nanda van Vliet-Mulder  

als zorgassistent i.o. 

Maasheim
17  Janneke Verhoeve-Janszen  

als begeleider 
18 Joanne de Bruin als begeleider 
19 Pieter Grootenboer als begeleider i.o. 
20  Rianne van Slooten-de Bakker  

als begeleider 
21 Betteline Kooij als begeleider

Beekheim
22 Lillian Droppert als begeleider 
23  Erica van den Brink-van den Brink  

als begeleider i.o. 

Centraal Bureau 
1  Teunette Kole-Bij de Vaate  

als medewerker HR administratie 

Orthopedagogiek
2  Willianne in ’t Veld-de Jong als 

orthopedagoog 
3 Arianne Plambeck als orthopedagoog

Muiderheim
4 Marilène van der Pligt als begeleider 
5 Reinier Beens als begeleider i.o.
6 Lianne Wisse als begeleider 
7 Anne-Jet Harms als begeleider 
8 Annet Fuite als begeleider 

Kroonheim
9 Marjolein van Gilst als begeleider 
10 Margréthe Aarten als begeleider 
11 Willien van Wendel als begeleider 

Molenheim
24  Sylène Timmermans als begeleider i.o. 

Polderheim
25  Pellina Versprille-van der Burgh  

als begeleider 

Streekheim
26  Gerard van de Bruinhorst  

als begeleider i.o. 

Veldheim
27  Wineke de Gooijer-Aalberts  

als begeleider 

De Klimboom (Rehobothschool)
28 Naomi de Kruiff als zorgassistent

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

Gun jij onze logés fijne dagen op De Keizershof in Uddel? 
Wij zoeken vervoersvrijwilligers. Neem contact op met 
Alette Beens, e-mail ajbeens@adullamzorg.nl. Vind alle 

vrijwilligers vacatures op werkenbijadullam.nl

Ook werken bij Adullam?

Vrijwilliger worden?

Op deze pagina 
stellen wij graag 
nieuwe collega’s 
die bij Adullam 
zijn komen werken 
of binnenkort 
gaan werken aan 
u voor. We hopen 
dat alle nieuwe 
medewerkers veel 
plezier mogen 
hebben bij het 
uitvoeren van het 
werk en wensen 
hen veel succes!

Nieuwe 
medewerkers
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16 2017
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Ellie de Bruin-Veenvliet

7 april 2022
Geereke van Gaalen 
(Kroonheim) en 
Jarco Snellen

12 mei 2022
Ilona van de Kolk 
(Muiderheim) en 
Reiner van der Slikke

4 mei 2022 
Dianne Gerritsen 
(Kroonheim) en 
Wilfred Bunt

3 juni 2022
Pellina van der 
Burgh (Polderheim) 
en Jacco Versprille 

Wij zijn 
getrouwd!

Hilda Roeland (links) en Ineke 
van der Meer – Middelkoop, 

begeleiders Streekheim

Janieke Sanders, 
begeleider Beekheim

12,5 jaar werkzaam 
bij Adullam

Het was feest op DAC de 
Kaai van Muiderheim, want 
Martruida woont en werkt 
al 25 jaar bij Adullam. Zij 
genoot van foto-gebak en 
hapjes en was blij met haar 
cadeautjes. Heerlijke sop-
jes, geurtjes, potloden en 
kleurboeken.

Remco de Boer werkt al 25 
jaar bij Adullam! Remco 
houdt van dieren en voe-
dert graag de geiten. Als 
er een lammetje geboren 

wordt, is hij er als de kip-
pen bij ;) 

Jan Kuiper werkt 25 jaar bij 
Adullam! Jan houdt de 

geiten goed in de gaten! 
Gaat er iets niet goed, 
dan meldt hij dat. Hij 
geniet als er mensen 

komen kijken bij de 
dieren. 

Gerrit-Jan Polinder werkt 
nu al 12,5 jaar bij Adullam. 
Zijn favoriete dieren zijn 
duiven en kippen. Lange 
tijd kan hij vol verwonde-

ring kijken hoe de duiven 
alle korrels wegpikken.

Muiderheim 
jubilaris

Samenzóo 
jubilarissen

52



Even buurten

Mooi hooi Rondvaart
Begeleider Trudy laat Margreet bij het dieren 
voeren ook genieten van het knisperen van hooi.

Een mooi Hollands plaatje in Hasselt, waar een aantal 
bewoners van Kroonheim een rondvaart maakten.  

De kinderen van De Klimboom werk-
ten over het thema Dieren. Hoe pas-
send om bij de dieren van Samenzóo 
te gaan kijken! Een fijne dag waarbij 
de deelnemers van Samenzóo graag 
met de kinderen op de foto gingen.

Als Annette De Laurier 
(Wilgenheim) binnenkomt 

loopt ze gelijk naar de 
schommel. Ook in pauzes is 

dit haar favoriete plekje.

De deelnemers van het 
Vooronder (Wilgenheim) 
zetten stiekem begelei-
der Geanne (2e van links) 
in het zonnetje. “Want 

Geanne is behulpzaam en 
is een grapjas.”

Dieren

SchommelenGoud waard
Simone Wilbrink is al 12,5 jaar vrij-
willigster bij Adullam. Wekelijks 
komt zij een dag fietsen op de 
duo-fiets met deelnemers van 
Muiderheim. Op de taart staat dat 
Simone Goud waard is!

In het zonnetje
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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

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

‘Partir, c’est mourir un peu’, stond op 
één van de kaarten die ik afgelopen 
tijd ontving. ‘Afscheid nemen is een 
beetje sterven’. 

En inderdaad, afscheid nemen van 
cliënten en hun familie met wie je de 
afgelopen jaren een band hebt opge-
bouwd, van werk dat je met vreugde 
doet, van collega’s met wie je fijn hebt 
samengewerkt, van locaties waar je 

een ‘steentje’ mocht bijdragen, van 
een organisatie waarin je je thuis 
voelt, is niet gemakkelijk.

Verrassend en bemoedigend daarom 
was niet alleen het afscheid donder-
dag 30 juni jl. op het Centraal bureau 
in Barneveld met collega’s, maar ook 
de vele post die ik daarna van jul-
lie, cliënten, u als ouders/familie en 
van oud-collega’s en andere Adullam 
Contactlezers mocht ontvangen!

De kaarten met herinneringen aan 
de eerste contacten met Adullam, de 
goede wensen voor D.V. de onbe-
kende toekomst, de leuke foto’s, 
de hartelijke woorden van dank en 
ook verschillende stoffelijke blij-
ken van waardering…..het heeft mij 
in deze periode van ‘loslaten’ goed 

gedaan, verrast én verwonderd! Héél 
HARTELIJK DANK daarvoor!
Wederkerig wens ik u, samen met uw 
kind, broer, zus of in welke andere 
betrekking dan ook, van harte de 
nodige kracht en wijsheid toe en 
vooral ook die Hulp en Toevlucht Die 
David tot zijn deel mocht hebben in 
de spelonk  Adullam (Psalm 142)
(…) “Tot U riep ik, o HEERE! ik zeide: 
Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel in het 
land der levenden” (…)

Hartelijke groet,
Corrie Boogaard

Beste Adullamcontacten,
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www.adullamzorg.nl

Tenslotte

Verbouwing Veldheim gestart
Na de zomervakantie zijn de werkzaamheden gestart om het gebouw 
en de ruimtes aan te passen aan de nieuwe groepsindeling. Met deze 
nieuwe indeling is het beter mogelijk om voor iedereen in passend werk 
te kunnen voorzien. Hier en daar zijn muren weggebroken. Inmiddels 
zijn ook de nieuwe kleuren en vloer- en wandafwerkingen gekozen. 
De verlichting zal grotendeels worden vervangen door duurzame 
verlichting. Door heel Veldheim worden er zaken veranderd, aangepakt 
en vernieuwd. Al met al een flink project maar dan ziet Veldheim er 
straks ook weer eigentijds en fris uit; een passende werkomgeving voor 
onze deelnemers. Tijdens de werkzaamheden blijft Veldheim open. 
Volgens de planning zou het in februari 2023 klaar moeten zijn. 

Meer veiligheid en comfort in Polderheim
De voortgang van de nieuwbouw wonen in Alblasserdam gaat minder 
voorspoedig dan we hadden gewild. Daarom hebben we voor de 
komende tijd nog aanpassingen gedaan en voorzieningen aangebracht 
in de woonvoorziening Polderheim. Er is een woonhuislift geplaatst en 
een zorgoproepsysteem geïnstalleerd. Zo hopen we optimale veiligheid 
en comfort te kunnen verzorgen voor de bewoners en de begeleiders.

Ten slotte… 
Lokale cliëntenraden
Binnen Adullam werken we aan het opzetten van lokale cliëntenraden. Deze 
cliëntenraden geven hun mening en adviseren over zaken die de locatie 
aangaan. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad die gaat over zaken die de 
locaties overstijgen. In de lokale cliëntenraden zitten cliënten en deelnemers 
en/of wettelijk vertegenwoordigers. Ze denken mee over bijvoorbeeld de 
pastorale ondersteuning, het eten en ontspanning. De lokale cliëntenraden 
hebben regelmatig overleg met de locatiemanager. Een lokale cliëntenraad is 
een wettelijke verplichting voor locaties, waar dat haalbaar is. In de komende 
tijd wordt het opzetten per locatie vormgegeven. Een mooie kans om met 
elkaar in gesprek te gaan over de zorg die we binnen Adullam leveren!

Afscheid Corrie Boogaard
Zorgconsulent Corrie Boogaard heeft eind juni afscheid genomen van 
Stichting Adullam om met pensioen te gaan. Corrie heeft ruim 19 jaar 
haar krachten ten dienste mogen stellen aan de zorg voor cliënten. 
Een reden tot dankbaarheid! Hierbij spreken wij nogmaals onze dank 
uit voor het vele werk dat Corrie heeft mogen doen. Albert van Elp en 
Renate Hazeleger zullen Corrie vervangen.

Locatie-update

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

Hoofdredactie:
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) 
K. Kasteleijn,  
Ouddorp (secretaris)
C.H. Achterberg RA,
Woudenberg (lid)
mr. G.B. van Driel RB, 
Dordrecht (vicevoorzitter)
J. Tippe AA, 
Staphorst (lid) 

Raad van Bestuur:
A. Prins, 
Woudenberg

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 Steun 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)
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 Adullam voor 
Gehandicaptenzorg

Steun het werk van onze Stichting! 

Stichting Steun Adullam, Barneveld
IBAN: 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 Adullam voor Gehandicaptenzorg,
statutair gevestigd te Barneveld.

Beide stichtingen zijn 
geregistreerd als ANBI.

Adullam is HKZ-gecertificeerd

Colofon
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N I E U W E  L E E S B O E K E N

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N 

U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R

Elzenkade 6 ‑ Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Segeersstraat 30
4331 JP Middelburg

Tel. (030) 637 34 34
E‑mail: boeken@hertog.nl  

bestellen: www.hertog.nl Tel. (0118) 61 24 86
E‑mail: Middelburg@hertog.nl

Ina van der Beek
Mees en Tijn redden 
de dieren
Mees ontdekt dat boer Ab 
dieren aan de slager wil 
verkopen! Mees en Tijn 
vinden het zó gemeen. Ze 
maken een plan.
33131660
76 blz. | 10,50

GIsette van dalen
Stijn gaat op jacht
Stijn slaapt met zijn 
vriend in een tent. In 
de wei van boer Bas. 
’s Nachts hoort Stijn 
iets vreemds. Hij gaat 
op jacht.
33131677
57 blz. | 9,90

sImone Foekens
Iza en De Zand-
ruiters
Iza en haar vrienden 
doen mee aan de 
optocht. Hoe zullen ze 
zich verkleden? En kan 
oma ook meedoen?
33131653
69 blz. | 9,90

sImone Foekens
Een nieuw begin
Michel komt bij Ta‑
mar en Lydia wonen. 
Beïnvloedt dat Lydia’s 
vriendschap met 
Michel? En waar is 
paard Milika?
33131936
175 blz. | 14,90

B. HooGHwerFF
Een nieuw huis
Een levendige naver‑
telling van een oud 
verhaal dat een figuur‑
lijke beschrijving geeft 
van de bekering. 
Fullcolour | 33131929
ca. 32 blz. | ca. 14,90
verschijnt binnenkort

roland kalkman
Bedreigd door 
noodweer
Als Seth en Else een 
schatkistje vinden na 
een enorm noodweer, 
worden ze overvallen.
33131745
132 blz. | 11,90

Bram kasse
Pas op voor de troep
het park moet groen. jip 
tilt een pot verf. de hut 
in de boom moet ook 
groen. het dorp wint 
vast een prijs!
33131752
77 blz. | 10,50

Henk koesveld
Stenen wachter
Een spannend historisch 
jeugdboek over de 
Honderdjarige 
Oorlog in middeleeuws 
Frankrijk.
33131769
251 blz. | 16,90

Hans mIjnders
De onvergetelijke 
stagemeester
Wie heeft ooit zoiets 
gezien? Meester Roel 
komt op zijn skate‑
board naar school! 
Maar waarom doet 
Raimond zo vreemd?
33131691
109 blz. | 10,90

Hans mIjnders
Waardeloos?
Riff heeft het moeilijk 
thuis. Vader krijgt 
vaak een woede‑
aanval en slaat Riff dan 
in elkaar.
33131561
142 blz. | 12,50

teunIe suIjker
Verrassing in 
groep 3
Een leuk voorlees‑
boek voor kinderen 
in groep 3 en voor 
kinderen die buisjes 
in hun oren krijgen.
33132001
73 blz. | 10,90

Herman wIlBrInk
Vlammenspel
Sander wil weten wie 
er achter de explosies 
zit. Dan ontmoet hij 
de dader op een 
levensgevaarlijke 
plaats.
33131776
132 blz. | 11,90

Herman wIlBrInk
Schuilplaats
een fullcolour prenten-
boek over de slag om 
arnhem. 1944. 
Cas en Emma komen 
in groot gevaar.
33131585
31 blz. | 11,90

tHea Zoeteman
Joliens opdracht
Jolien mag mee met 
een waakster van een 
abortuskliniek. Dat 
maakt grote indruk. 
En wat vindt Arthur 
van Jolien?
33131721
221 blz. | 16,90

rIjk arends
Over de streep
Als Victor erachter 
komt dat Mirjam 
wordt gepest, moet 
hij een keuze maken. 
Maar wat zullen de 
gevolgen zijn?
33131738
124 blz. | 11,50


