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Terugkijken

"Als je ziet wat hij nu 
allemaal  kan, is zijn 
beperking meegevallen” 

Gerda van Oost 
Henry Schippers 
Jitze Veenema

Op de voorkant: 
Begeleider Eke en bewoner 
Albert (Kroonheim)

Aan het einde van het jaar mogen 
we terugkijken op een bijzonder 
jaar. De zorg van Adullam mocht 
doorgang vinden. De medewer-
kers van Adullam hebben zich in 
de moeilijke omstandigheden, 
die corona met zich heeft mee-
gebracht, van harte ingezet om 
dat mogelijk te maken. Het was 
bovenal Gods trouwe zorg. Er is 
ook rouw en verdriet in families en 
teams van Adullam gekomen, door 
het ontvallen van mensen die zorg 
kregen én zorg gaven. Wij wen-
sen de families, teams en overige 
betrekkingen de hulp, kracht en 
troost van de Heere toe. Voor ons 
geldt: ‘Leer ons alzo onze dagen tel-
len, dat wij een wijs hart bekomen’.

A. Prins
Raad van Bestuur

"Als je ziet wat hij nu allemaal  kan, is zijn beperking meegevallen” 

Methode ‘Door 
Woord en Geest’ 
volledig afgerond

24
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stapinbijadullam.nl

Vrijwilligerswerk: een verrijking 
voor jezelf én de cliënt!

als vrijwilliger
en zet jouw talenten 
in voor onze cliënten!

Waardenvolle zorg

stapinbijadullam.nl
   kijk ook eens op
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Een echte Kersttekst waarin Christus Zichzelf preekt 
De tekst van de meditatie is op het eerste gezicht geen 
voor de hand liggende Kersttekst. Bij nadere beschouwing 
wijst zij wel degelijk het wonder van Kerst aan. Het begint 
al direct, als alle accent gelegd wordt op Iemand Die van 
Boven komt: Die uit de hemel is nedergedaald. Die Iemand is 
Christus naar Zijn Godheid. Hij zegt Zelf dat Hij is 'neder-
gedaald'. Juist dát woord trekt onze blik af van het begrip 
'brood' en richt ons oog op de Persoon Die uit de hemel 
neergekomen is. Hij is Dezelfde Die opgevaren is ver boven 
al de hemelen. Zonder enige twijfel spreekt Christus over 
Zichzelf in deze zogeheten Ik ben-tekst. De Zaligmaker van 
verloren zondaren stelt Zichzelf in het middelpunt. Daarbij 
maakt Hij gebruik van een krachtig en een prachtig beeld. 
Het beeld van brood. 

Levend Brood uit de hemel in het Broodhuis gelegd
Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald 
is. Waar en wanneer is dit wonder gebeurd? Het is in de 
Kerstnacht geschied. Toen is de hemel opengegaan. God 
heeft Zijn Zoon gezonden in de wereld. Het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond. Het Woord dat 
in den beginne was bij God en het was God. Het Woord, 
dat is God de Zoon, de tweede Persoon in het drieënig 
Goddelijk Wezen. Johannes legt door de inspiratie van de 
Heilige Geest steeds de vinger bij de waarachtige Godheid 
van Christus. De Zoon van God heeft de ware menselijke 
natuur aangenomen. Dát wonder is niet te vatten, alleen 
te aanbidden. Het Kerstwonder roept om 
verwondering. Het meest opmerke-
lijke is dat Gód het levende Brood 
in de Kerstnacht heeft neergelegd 
in het Broodhuis. Bethlehem 
betekent letterlijk Broodhuis. 
Christus houdt in de tekst een 

Kerstpreek! Hij verklaart Zelf dat Hij waarachtig en eeuwig 
God is én nedergedaald uit de hemel, dus mens gewórden. 
Zijn hoorders en wij erkennen niet dat de herkomst van 
dit Brood van Boven is, uit de hemel, van God. Wij denken 
aardsgezind alsof manna, hemels brood alleen tijdens de 
woestijnreis van de kinderen Israëls uit de hemel neerviel 
voor de voeten van het volk. Wij zien en geloven niet dat 
de Heere het ware Brood Gods, Christus, in de Kerstnacht, 
in het Broodhuis heeft neergelegd, in Bethlehem, in een 
kribbe, in een beestenstal. Waarom? Opdat het grootste 
beest bij Hem kan komen. Wat een wonder! Christus preekt 
dat het wonder is gebeurd. Het is Kerstfeest geworden! 

Een aangrijpend toepasselijk verhaal
Ik raak maar niet kwijt wat ik las in een preek van een  
collega. Hij haalt een oude leraar aan die aan het einde 
van een preek over de tekst boven deze meditatie verhaalt 
van een arme zwerver die al bedelende aan een deur ver-
schijnt. De man die de deur opent, biedt met een hart vol 
ontfermen en mededogen de zwerver een pan met eten 
aan. Deze zegt dat hij dát eten niet hoeft. Hij gaat weg en 
aan het einde van de straat zakt hij in elkaar en sterft. De 
oude dominee zegt: 'Gemeente, u moet zelf maar zeggen 
wiens schuld het is dat deze man van ellende en honger 
is omgekomen'. Aangrijpend, nietwaar? Wordt hier úw 
handelwijze aangewezen? U weet van Christus en u wilt 
Hem toch niet hebben...? Ik ben het levende Brood Dat uit 
den hemel nedergedaald is. Het staat er uitdrukkelijk bij: Zo 

iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid 
leven. Zo iemand niet (!) van dit Brood eet, 

die zal in der eeuwigheid niet (!) leven. Die 
zal omkomen, voor eeuwig. Die vindt de 

dood en niet het leven. Die blijft voor 
eigen rekening liggen en eindigt jam-

merlijk in de buitenste duisternis...

Overdenking

"Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is." 

Johannes 6:51a

Het levende brood uit de 
hemel nedergedaald

Ds. A.Vlietstra, Harskamp

"Als je ziet wat hij nu allemaal  kan, is zijn beperking meegevallen” 
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Tekst en beeld: Hanne-José Huisbrink

Wonen en werken in 
eeuwigheidsperspectief 

is een belangrijke 
waarde binnen Adullam. 

Maar wat is nu precies 
de meerwaarde 

van een christelijke 
zorgorganisatie voor 

cliënten en werknemers? 
Hoe streeft Adullam 

naar een eenduidige 
identiteit? Hoe geven wij 
identiteit een plek in ons 

wonen en werken? Eke 
Hendriksma – van der 

Woude (54), begeleider 
op Kroonheim gaat in 
gesprek met bewoner 

Albert Russcher (53) over: 
Hoe leven en zorgen wij in 

eeuwigheidsperspectief?

“Dagelijks horen over het bel angrijkste in ons leven”

Eke: “Wat ik persoonlijk fijn vind aan het 
werken bij Adullam is, dat ik voor men-
sen mag zorgen die (of hun ouders/ver-
zorgers, red.) bewust hebben gekozen 
voor Adullam omdat ze Bijbelse waar-
den en normen belangrijk vinden. Die 
zijn voor iedereen hetzelfde en met dat 
streven draag je zorg voor de ander. Dat 
maakt het werken bij een reformatori-
sche organisatie zo bijzonder.”

Eenduidigheid in identiteit
Hoe waarborgt Adullam haar identiteit? 
Eke: “Tijdens het sollicitatiegesprek met 
een sollicitant komt identiteit uitgebreid 
aan de orde. Staat een sollicitant achter 
zijn of haar lidmaatschap van een kerk? 
Steunt hij of zij Adullams identiteit? 
Ook wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe 
je een dagopening zou vormgeven. En 
elke nieuwe medewerker ontvangt het 

Begeleider Eke en bewoner Albert in gesprek.

Wonen en werken in eeuwig  heidsperspectief
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Wonen en werken in eeuwigheidsperspectief

“Dagelijks horen over het bel angrijkste in ons leven”

strategie-doe-boek 'Stap naar de stip'. 
Hierin komt ook identiteit aan de orde.
“Ook binnen de ASBM-training die 
elke medewerker doorloopt, komt 
identiteit aan bod. In het ASBM-model 
staat beschreven vanuit welke waar-
den Adullam medewerkers handelen. 
Eén van die waardes is bijvoorbeeld 
‘Zingevende Waarde’. Het leven 
krijgt pas echt betekenis als we God 

liefhebben boven alles en onze naaste 
als onszelf. En dat we persoonlijk 
Christus kennen als Borg en Middelaar. 
Vanuit die waarde zorg je voor de 
ander.”

Een ander hulpmiddel waarmee 
Adullam streeft naar eenduidigheid 
in identiteit is Adullams eigen Bijbelse 
methode ‘Door Woord en Geest’, nu 
een jaar in gebruik op alle groepen. 
Hierin zijn ook Bijbelse vertellingen, 
uitleg en toepassingen opgenomen die 
door alle begeleiders gebruikt kunnen 
worden. Wel op maat toegespitst op de 
behoeften van de cliënt uiteraard.

Thuis voelen
Voor Albert is het belangrijk om te 
mogen wonen bij een reformatorische 
instelling zoals Adullam: “Het is erg fijn 
om te wonen in een instelling waar 
niet gevloekt wordt, waar de TV niet 
aanstaat enzovoorts.” 
Eke: “Ja en dat we elke dag mogen 

horen over wat het belangrijkste in 
ons leven is, hè? Dat merk ik aan jou 
ook wel, Albert. Want het is voor jou 
nu 12 jaar geleden dat je hier bent 
komen wonen en je was toen net 41. 
Jouw moeder leefde nog. Toen jul-
lie op zoek waren naar een plek waar 
jij kon wonen, hebben jullie samen 
bewust voor Adullam gekozen.” 
“Ja,” vertelt Albert, “we wilden niet een 
organisatie die niet christelijk was, 
want daar gaat alles bij door. Ik voel 
mij hier bij Adullam beter thuis.” 
“Dat merk ik,” antwoordt Eke. “Dat 
heeft er natuurlijk ook mee te maken 
dat we de dingen hier ook doen die je 
vanuit huis gewend was. Bijvoorbeeld 
naar de kerk gaan. En dat we in 
gesprekken die we over de Bijbel of 
over andere onderwerpen voeren, 
elkaar begrijpen.” 
Albert: “Ja, precies. De groepsleiding 
begrijpt mij. Ik kan vertellen wat er is. 
Dat is voor mij belangrijk.”

Dankbaar 
“Want Albert,” vervolgt Eke, “jij hebt 
ook al veel meegemaakt. Jouw vader 
is jong overleden. Hoe oud was je 
toen?” 
“Ja, klopt. Toen was ik 14.” 
Eke: “Je hebt al vaak in jouw leven 
ervaren dat het leven zomaar voorbij 
kan zijn.” 
Albert: “Ja, ik heb al van alles meege-
maakt. Een aantal familieleden is over-
leden aan kanker. Dat is moeilijk hoor, 
maar dat hoort wel bij het leven. Soms 
denk ik wel eens waarom het moest 

Wonen en werken in eeuwig  heidsperspectief

H“Het leven krijgt pas 

echt betekenis als we 

God liefhebben boven 

alles en onze naaste 

als onszelf”

Eke Hendriksma
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gebeuren. Onze tijden zijn in Gods 
hand, maar mijn vader was maar 49.”
Eke: “Ja en dat kan een ander mis-
schien wel makkelijk tegen je zeggen, 
of niet Albert? Op dat moment kun je 
dat misschien niet zo accepteren.” 
Albert: “Nee, precies. Iedereen kan 
goed praten, maar als je het zelf niet 
meegemaakt hebt, weet je niet wat 
een ander meemaakt.” 
Eke: “Zeker , dat is helemaal waar. Maar 
voor jezelf Albert is het belangrijk dat 
je weet dat God jouw leven ook in Zijn 
handen heeft.” 
Albert: “Ja, dat klopt, ik vind het wel 
fijn om te weten dat God voor mij wil 
zorgen. Ik ben dankbaar dat ik hier 
mag zijn. Ik vind het heel fijn dat ik 
hier kan wonen, mijn eigen apparte-
ment heb met eigen spullen. Ik ben 

gezond en ik krijg elke dag eten en 
drinken. Ook heb ik hier mijn eigen 
kennissen die dezelfde achtergrond 
hebben als wij, met hen kan ik dus ook 
over de Bijbel praten.” 
“Klopt,” reageert Eke, “Albert heeft hier 
verschillende contacten. Zo ook een 
vrouw uit Garderen. “Dat is mijn gast-
gezin,” zegt Albert. “Nu met corona 
belt ze elke week.” 

Eke: “Het is eigenlijk een goede oudere 
vriendin, of niet Albert?” “Ja, klopt. Ik 
kan goed met haar praten over de din-
gen van het geloof. Ik ga ook wel eens 
naar haar toe, het is daar thuis erg fijn. 
Er wordt niet gevloekt en er wordt 
hardop uit de Bijbel gelezen.” 
“Het is mooi om te zien dat een 
bewoner een netwerk om zich heen 
heeft,” merkt Eke op. “Een netwerk van 
mensen met dezelfde identiteit. Als 
begeleiders vinden wij het belang-
rijk dat datgene wat ze vanuit huis en 
Adullam gewend zijn, ook terugkomt 
in bijvoorbeeld de gastgezinnen.”

Plek
Hoe krijgt identiteit op de woongroep 
vorm? 
Eke: “Normaal gesproken bezoeken 

W“We mogen weten 

dat onze tijden in 

Gods hand liggen”

Albert Russcher

Eke en Albert lezen samen uit de Bijbel.

Tekst en beeld: Hanne-José Huisbrink
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we op zondag natuurlijk de kerk. Dit 
gaat met corona wat lastiger, maar we 
doen na de dienst wel een preekbe-
spreking. Het is mooi om dan bij de 
preek stil te staan en gesprekken te 
voeren met de bewoners". 
“Ja, de preekbespreking op zondag is 
fijn hoor,” zegt Albert. “Dan mag ieder-
een wat vertellen. Niet allemaal door 
elkaar heen natuurlijk, dat gaat niet. 
Daar worden we ook druk van. Maar 
we mogen om de beurt iets vertellen. 
Het is erg fijn om zo samen over de 
Bijbel te praten.” 
“Ja en het is ook mooi,” merkt Eke op, 
“om zo te merken dat de bewoners 
dan echt de kern uit de preek halen. 
Gesprekken over dood en leven met 
bewoners zijn speciaal. 
Niet alleen op zondag, ook op andere 
momenten kunnen Bijbelse zaken ter 
sprake komen: ’s ochtends bijvoor-
beeld na het ontbijt kom ik bij Albert 
en dan lezen we uit zijn Bijbel en 
Bijbels dagboekje. Daarna gaat Albert 
alleen bidden. Soms bespreken we het 
gelezene.”

Zorg voor de natuur 
Albert: “Wat ik ook erg belangrijk vind 
is, om overal netjes mee om te gaan. 
Vooral in de natuur. Ik kan soms erg 
boos worden van de troep die ik zie 
liggen. Vroeger gingen we wel eens 
langs de weg alles opruimen, maar dat 
mag niet meer vanwege de veiligheid. 
Jammer hoor. Ik vind het belangrijk 
dat er netjes met de schepping omge-
gaan wordt.” 
Eke: “Ja, het is voor Albert erg belang-
rijk dat de dingen netjes gebeuren. Ook 
de omgang met elkaar. Het is voor ons 
allemaal op de groep belangrijk dat 
we op een goede manier met elkaar 
omgaan. Eerst was iedereen op de 
groep wat meer op zichzelf, maar we 

zijn nu steeds meer met elkaar bezig.” 
“Iets wat we ook erg mooi vinden om 
te doen is samen psalmen zingen rond 
het orgel. Daarnaast lezen we op zon-
dag voor: dit is dan altijd een verhaal 
gebaseerd op een ware gebeurtenis, 
met een Bijbelse strekking.” 

Bidden beter dan praten
Albert: “Nu met dat corona ben ik extra 
dankbaar dat ik zelf gezond ben. Het 

duurt trouwens allemaal wel lang 
hoor, dat corona. Soms hebben we het 
er met de anderen ook over. Dan pra-
ten we over de regering enzovoorts. 
Ook over het koningshuis. Maar dan 
zeggen we altijd, we moeten maar 
voor ze bidden. Dat is het belangrijk-
ste, toch?” 
Eke: “Ja, dat is het mooie aan deze 
groep. We kunnen het op Kroonheim 
altijd fijn over dat soort dingen heb-
ben, hè Albert? Soms maakt iemand 
wel eens een opmerking over wat 
er allemaal gebeurt op deze wereld, 
maar dan mogen we elkaar er ook 
op wijzen dat het belangrijk is om te 
blijven bidden.” Albert: “Inderdaad. 
Bidden is altijd beter dan praten.”

Wonen en werken in eeuwigheidsperspectief

I“Ik kan aan de 

groepsleiding 

kwijt wat er is”

Albert Russcher
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Bijbels en waardengedreven

Dhr. A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Adullam heeft als doelstelling om vanuit een Bijbelse levensovertuiging 
mensen deel te laten nemen aan het gewone leven, door, met de 
samenleving, passende ondersteuning te organiseren. Hierbij werken 
we vanuit onze ASBM-waarden. Ik licht het met wat recente foto’s toe:

Ook de waarde van 
 verantwoordelijkheid  
nemen, keuzes maken die 
bij je draagkracht pas-
sen en werk doen wat jou 
betekenis geeft, passen in 
het ASBM-model. Op de 
voorziening Maasheim is 
de Koffie-to-go geopend. 

Mooi om te zien bij deze 
activiteit hoe talenten 
worden ingezet. De 
één bakt heerlijke taar-
ten, een ander schenkt 
goede koffie, weer een 
ander is bedreven in 
schoonmaken.

In Alblasserdam geeft het werken 
bij  theeproducent Teamasters 

betekenis, dat is wel te zien!

Nog een belangrijke waarde 
is  liefde  en omzien naar 
elkaar, samen beleven, 
samen werken. Dat zag ik op 
een prachtige wijze terug op 
Kroonheim. Samen beleven, 
samen werken, samen van 
betekenis zijn, samen de 
afwas doen!

Bij de opening van Streekheim 
wees de heer Bisschop op de 

pijl van de zonnewijzer. 
De pijl wijst naar boven, 

ons leven staat in   
 .eeuwigheidsperspectief . 

Is ons leven gericht naar 
Boven of naar de aarde, 

waar wijst de pijl naar toe?

Een belangrijke waarde is  
 veiligheid  Ieder mens heeft een 
veilige en vertrouwde omgeving 
nodig waar hij of zij zichzelf kan 
zijn, een thuis en een identiteit 
in éénheid met gezin en kerk. 
Adullam wil graag een warme 
woonomgeving bieden, ook op 
de nieuwe locatie Streekheim. 

(Foto: openingshandeling door 
cliënt Karel Strijkert (links) en Tweede 
Kamerlid Roelof Bisschop (rechts)).

Adullam Contact   |   9



10

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



ToeZicht

Bijbels en waardengedreven

Dhr. C.H. Achterberg, lid Raad van Toezicht

In een kleine organisatie kan toezicht nog informeel plaats 
vinden. Iedereen kent iedereen en weet de weg. Wanneer 
een organisatie groeit worden procedures en protocollen 

belangrijk. Dan ontstaat ook geformaliseerd toezicht. 

Resultaatgericht toezicht
Het gaat echter niet alleen om procedures en protocollen. 
Dat is een valkuil. Je kunt prachtige documenten hebben, 
maar vervolgens geen goede resultaten behalen. Dus er 
moet ook sturing op en meting van resultaten plaats vin-
den. Daarmee is resultaatgericht toezichthouden geboren. 

Waardengericht toezicht
Wanneer situaties echter complexer worden en/of verschil-
len in een organisatie groter, dan heb je meer nodig dan 
goede documenten en resultaten. Je kunt immers niet 
meer alles centraal aansturen en beheersen. En of het echt 
goed gaat kun je niet volledig afleiden uit protocollen en 
resultaten. Het hangt heel sterk af van competenties van 
mensen, van gedrag. 
Waarden gaan altijd over gedrag. Waar staan we voor? 
En handelen we daarnaar? Een protocol kan in een 
bepaalde situatie zijn nageleefd, de uitkomsten 
van de zorgverlening kunnen een voldoende 
cijfer opleveren, maar is er ook een veilige werk-
omgeving? Is er een Bijbels leef- en werkklimaat 
op de voorzieningen? Komen we na wat we 
beloven aan ouders of andere familiebe-
trekkingen? Spreken we met elkaar en 
niet over elkaar? Het is niet eenvoudig, 
maar ook hiervoor moet het houden 
van toezicht oog hebben: waardenge-
richt toezicht. 

Bijbels leef- en werkklimaat
Waardengericht toezicht ziet erop 
toe dat we werken vanuit onze vaste 

Bijbelse normen en waarden. Dan gaat het niet alleen om 
goede zorg of goede begeleiding van onze bewoners en 
deelnemers in het dagelijks leven. Het gaat er ook om dat 
we proberen tot een hand en een voet te zijn voor onze 
zorgvragers op weg naar de eeuwigheid. 
Vanuit een bewogen en biddend hart moeten we wijzen op 
de noodzaak van bekering èn dat we altijd moeten bidden. 
Dat is moeilijk omdat gesprekken eenvoudig moeten zijn of 
soms zelfs onmogelijk zijn. We moeten eerlijk proberen uit 
te leggen dat bekering enkel genade is. Het grootste won-
der dat een mens kan ontvangen. Ontvangen in een weg 
waarin we heilig hebben leren beven voor Gods majes-
teit en wet (10 Geboden, berijmd). Maar ook dat het dan 
in Christus mogelijk is om met God weer in een verzoende 
betrekking te raken. Omdat God vanuit Zijn eenzijdige wel-
behagen Zijn eniggeboren Zoon hiertoe gegeven heeft aan 
een iegelijk die in Hem gelooft (Joh. 3:16).

Vanuit geloof ons werk doen
Het is een moeilijke, verantwoordelijke, maar ook mooie 

taak om vanuit deze Bijbelse waarde ons werk ook 
zo te mogen doen. Dan gaat het niet om resul-
taat. Gods Woord kent dit begrip niet eens. 
Dan gaat het erom dat we vruchten dragen. 
Dat we trouw en volhardend ons werk doen, 
met een biddend hart om Zijn zegen. Ten 
diepste moeten we dat in geloof doen. Zoals 

de vier vrienden hun verlamde vriend 
door het dak aan de voeten van de 
Heere Jezus brachten. Dan ziet de 
Heere Jezus het geloof van de ver-
lamde èn van zijn vrienden. Dan zal 
Hij instaan voor de vrucht zoals dat 
ook zo mooi blijkt uit deze geschie-
denis: de Heere Jezus vergaf hem 
zijn zonden en genas hem.

Waardengedreven (of: waardengericht) is in de achterliggende jaren ook 
bij toezichthouden een steeds meer gehanteerd bijwoord geworden. 
Waardengericht toezicht staat niet op zichzelf. Het moet worden bezien in 
samenhang met andere vormen van toezicht houden. 
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Aandacht voor...Tekst: Corrie Boogaard en Jannie de Graaf

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Hallo allemaal! Ik ben Jitze Veenema, ik ben 34 jaar en ik woon op Kroonheim, op de Koningshof. Ik woon hier al vier jaar met veel plezier. Ik vind het erg leuk om grapjes uit te halen met de begeleiders en de andere bewoners en ik houd van gezelligheid. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om bezig te zijn met rekenen, schrijven en muziek luisteren. Hier kan ik me uren mee verma-ken. Overdag werk ik op de Inpak-Uniek groep, waar ik geniet van inpakken en sorteren.

Mijn adres is:
’t Hof 12
3888 MH Uddel

Jitze Veenema

Ik ben Gerda van Oost en ben 59 

jaar. Ik woon op Polderheim in 

Alblasserdam. Mijn woongroep 

heet de ‘Kievit’ en daar woon ik met 

nog 4 andere medebewoners. We 

hebben het erg gezellig met elkaar. 

Natuurlijk heb ik ook corveetaken 

zoals : koffie zetten, vaat afdrogen 

en helpen met eten koken.

Ik zit ook graag op mijn eigen kamer en luister dan naar een 

cd. Ik ben ook erg creatief en vind het leuk om te haken of 

mooie kleurplaten in te kleuren. Regelmatig ga ik naar mijn 

gastgezin. Dan neem ik mijn blokfluit mee en fluiten en zin-

gen we met elkaar. 
In de afgelopen weken ben ik aan mijn heup geopereerd. 

Het was erg spannend maar ik ben heel dapper geweest. 

Nu mag ik weer fijn op Polderheim zijn maar ik moet wel 

weer leren om goed te lopen. Ik kan ook niet gaan werken. 

Gelukkig krijg ik veel bezoek en zorgt iedereen heel goed 

voor mij. Ik vind het erg leuk om post te ontvangen in mijn 

brievenbus. 

Mijn adres is: 
IJsvogel 4
2953 GC Alblasserdam 

Gerda van Oost
Ik ben Henry Schippers (30) en woon nog thuis bij mijn 
ouders, zusjes en broertje. Ook heb ik nog 2 getrouwde 
zussen en ben ik al 5 keer oom. Ik werk 2 dagen bij 
Adullam in Alblasserdam en 2 dagen op de zorgboerde-
rij 'Bij de Hem' in Schoonhoven. Op woensdag ben ik nu 
nog thuis maar ik hoop binnenkort nog een dag extra te 
gaan werken bij Adullam. 
Ik ben graag bezig met computerwerk en ik vind het 
leuk om oudere, kapotte spullen uit elkaar te halen en te 
maken. Ik speel ook graag een spelletje op de computer. 
Als het kan doe ik een spelletje samen met mijn zusje en 
broertje. 
Af en toe fiets ik een rondje en probeer ik wat op de foto 
te zetten. Soms ga ik met mijn zusje van 25 die nog thuis 
woont naar de Veluwe om wild te 
spotten. Met mijn begeleider ga ik 
elke maand wat leuks doen en dan 
nemen we af en toe een duik in het 
zwembad. Ook heel leuk. Zo, nu 
weten jullie wat van mij.
Groetjes van Henry Schippers

Mijn adres is:
Peulenstraat-zuid 53
3371 AL Hardinxveld-Giessendam

Henry Schippers
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Tekst: Anne-Marie Danse-Kouwenhoven, foto’s: familie Van de Dool

Middenin het 
polderlandschap ligt, 

aan het riviertje de 
Alblas, het pittoreske 
dorpje Bleskensgraaf 

waar Theo van de 
Dool (42) woont. Hij 

is de zesde in de rij 
van negen kinderen 

en woont samen met 
zijn moeder (75) én 

zijn huisdieren in een 
eengezinswoning. 

Moeder en jongste zus 
Henrike (34, getrouwd, 

5 kinderen) vertellen 
over de bijzondere plek 

die Theo inneemt in 
hun familie.

"Als je ziet wat hij nu allemaal  kan, is zijn beperking meegevallen” 

Rectificatie: In het september nummer 
is een kleine onvolkomenheid ont-

staan. De scribent was niet Hanne-
José Huisbrink, maar Anne-Marie 

Danse-Kouwenhoven.
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Als Theo geboren wordt, moet 
Theo meteen naar het zieken-
huis omdat hij blauw aanloopt 

en niet goed wil drinken. Daar verblijft 
hij twee maanden, de verwachting is 
dat hij waarschijnlijk nooit zal kunnen 
lopen of praten. Het is een hectische 
tijd want Theo’s ouders zijn druk met 
de overname van een boerderij. Het 
boerderijtje moet verbouwd en aan-
gepast worden. Tussen het getim-
mer van de werklui door en naast de 
drukte van een jong gezin is er de zorg 
voor een pasgeboren kind dat anders 
is dan de oudere kinderen. 

Schommelen tussen de koeien 
Desondanks verloopt Theo’s ontwik-
keling positiever dan door de artsen 
is voorspeld. Hij leert van de andere 
kinderen, zoals van zijn jongere zus 
waarmee hij samen in de box ligt en 
die hem leert staan. Later leert hij ook 
lopen en praten. 

Op de boerderij ontwikkelt de kleine 
Theo zijn liefde voor dieren. Henrike 
vertelt: “Er was ruimte genoeg om 
samen dingen te ondernemen. Theo 
genoot als hij met ons op de schom-
mel mocht die op de deel tussen de 
koeien hing. Hij hielp pa graag bij het 
kuilsnijden en veegde het gras op dat 
van de tractor was gevallen. Als er 
hout gehaald moest worden, maakte 
Theo er nette stapeltjes van. Ook ver-
zorgde hij zelf zijn konijnen en mestte 
de hokken uit.” 

Moeder: “Hij heeft veel geleerd bij het 
Medisch Kinderdagverblijf de Rollebol 
in Gorinchem waar hij van zijn vierde 
tot zijn achtste jaar heen ging. Bij deze 
organisatie heeft hij leren eten, want 
hij kon niet kauwen. Ook de jaren dat 
hij de ZMLK De Rank in Barendrecht 
bezocht, hebben natuurlijk bijgedra-
gen aan zijn ontwikkeling. Als je ziet 
wat hij nu allemaal kan, is zijn beper-
king meegevallen.” 

Lopen is moeilijk
Lopen gaat nog steeds moeilijk. Theo 
heeft een nieuwe heup en wacht op 
de tweede, waardoor hij nu achter 
een rollator loopt. Als kind lijdt Theo 
aan de zeldzame ziekte van Perthes 
(een ziekte waarbij het bot wordt 
aangetast, omdat de bloedvoorzie-
ning naar de heupkop stagneert, 
red.). Henrike: “Hij is hiervoor op zijn 
16e geopereerd, waarbij bot uit zijn 
scheenbeen is gehaald in de hoop 
dat nieuw bot in de heup gevormd 
zou worden. Hij heeft zes weken thuis 
gelegen en leed veel pijn. 

Van het thuisfront… 

"Als je ziet wat hij nu allemaal  kan, is zijn beperking meegevallen” 

O"Op de boerderij 

ontwikkelt de 

kleine Theo zijn 

liefde voor dieren"
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Teleurstellend was dat dit niet het 
gewenste resultaat opleverde en zijn 
tweede heup ook werd aangetast. 
Dat was heel ingrijpend voor hem.”

Uitverkoop 
Theo werkt vijf dagen op Wilgenheim 
en heeft het daar goed naar zijn zin. 
Hij heeft al verschillende werkzaam-
heden gedaan: koekjes en snoep 
inpakken en satéstokjes tellen. Op 
dit moment haalt hij computers uit 
elkaar.

Hij is heel creatief. Moeder pakt er een 
fotoalbum bij en laat een foto zien: 
“Hij houdt van figuurzagen. Toen wij 
de boerderij nog hadden, had hij een 
blokhut met eigen werkplaats. Daar 
tekende hij uit een kleurboek met 
carbonpapier figuurtjes op hout die 
hij daarna uitzaagde en in een kleur-
tje schilderde. Vervolgens spijkerde 
hij er een blokje hout achter, zodat je 
ze kon neerzetten.” Ze glundert als ze 

op het bordje ‘uitverkoop’ wijst. “Dat 
heeft hij zelf verzonnen hoor! Toen wij 
de boerderij verkochten moest alles 
opgeruimd. Nu knutselt hij nog steeds 
in het schuurtje achter het huis. Ook 
heeft hij een konijn en twee kippen 
die hij met veel toewijding verzorgt.” 
Orgelspelen is een andere hobby 
van Theo. Moeder: “Hij speelt orgel 
op gehoor. Als hij een psalm op een 
cd hoort, speelt hij deze na. Hij heeft 

altijd een stapeltje orgel-
plaatjes op zak en neemt 
deze zelfs mee naar 
catechisatie.” 

Regelmatig gaat Theo 
een weekje logeren op 
Maasheim. Ook dan 
neemt hij steevast zijn 
cd’s mee. “Dan is het 
wel stil in huis, hoor. 
Voor mij hoeft het niet, 
maar hij gaat daar graag 
heen.” Henrike licht toe: 
“Wij doen dit om Theo 
te wennen mocht het 
moment komen dat 
hij ergens anders gaat 

wonen. Hij staat op de lijst voor een 
woonplek bij Adullam. Maar voorlo-
pig is Theo hier nog niet aan toe. Het 
is ook best een hele stap die je met 
elkaar maakt. Maar we houden er 
wel rekening mee, gezien de leeftijd 
van onze moeder.” Moeder: “Theo is 
een makkelijke, zelfstandige jongen 
en heel zorgzaam. Hij heeft na het 
overlijden van mijn man en als enig 
nog thuiswonend kind het gevoel dat 
hij voor míj moet zorgen. Hij is heel 
trouw.”

Centrale plek
Tussen Theo en zijn familie is een 
hechte band. Hij heeft een centrale 
plek. Ook de neefjes en nichtjes zijn 
dol op hem. Zij zullen nooit Theo zeg-
gen, maar noemen hem altijd respect-
vol ome Theo. Henrike: “Theo is een 
bijzondere, lieve jongen die overal 
graag bij is. Zijn verjaardag konden wij 
dit jaar voor het eerst weer als familie 
houden. Op zijn rustige manier geniet 
hij van alle aandacht en het spelen van 
de neefjes en nichtjes om hem heen. 
Ruzie kan hij niet tegen, dan wordt hij 
boos. Hij is heel sfeergevoelig en voelt 
elke stemming feilloos aan. Zelf vind 
ik het bijzonder dat mijn ouders Theo 
vanaf het eerste begin hebben geac-
cepteerd zoals hij is.” 

Henrike werkte tot haar huwe-
lijk als activiteitenbegeleidster bij 
Waardheim en kent Adullam van 
binnenuit. Zij heeft veel waardering 
voor de liefde en zorg die de mede-
werkers van Adullam tonen. Moeder: 
“Dat Theo al veertien jaar logeert op 
Maasheim en daar graag heengaat, is 
ook veelzeggend.”

H"Hij speelt orgel op 

gehoor. Als hij een 

psalm op een cd 

hoort, speelt 

hij deze na."

Tekst: Anne-Marie Danse-Kouwenhoven, foto’s: familie Van de Dool
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Van het thuisfront… 
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Ik ben ...
Karel Strijkert (39). Vanaf mijn 21ste heb ik 
op Lindenheim gewoond. Sinds maart 2021 
woon ik op Streekheim (Staphorst). Samen 
met Roelof Bisschop van de SGP mocht ik 
de openingshandeling van Streekheim 
verrichten. Dat was erg leuk en ik vond 
het een grote eer. Ik woon op een leuke 
groep en mijn kamer vind ik heel mooi. 
Op Horstheim (Staphorst) werk ik 
bij de inpakstraat. Daar vul ik 
doosjes en tasjes met allerlei 
artikelen, zoals sokken en 
afwasborstels. Ook 
tuingereedschap 
komt voorbij.
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Tekst: Bart van Kleef, medewerker kwaliteit en beleid

Eens in de twee jaar doet Adullam 
onderzoek onder de deelnemers, 
ouders/verzorgers en begelei-

ders naar de kwaliteit van de zorg en 
de invulling van haar identiteit. Het 
onderzoek geeft inzicht wat de parels 
en de puzzels zijn. Waar we dankbaar 
voor mogen zijn en waar verbetering 
is gewenst. 

Cliënt becijfert zorg met 8,3 en 
identiteit met 8,5 
De uitkomsten van het onderzoek 
laten zien dat van alle responden-
ten cliënten de hoogste waardering 
geven. Met een 8,3 spreken ze hun 
waardering uit over hun woning, 
begeleiding en het werk.
Nog meer zijn ze tevreden over de 
manier waarop Adullam invulling 
geeft aan haar identiteit. Samen zin-
gen, de Bijbelvertellingen en ook de 
persoonlijke gesprekjes aan het einde 
van de dag worden bijzonder gewaar-
deerd. Ze geven Adullam hiervoor 
zelfs een 8,5. Om stil van te worden.

Familie waardeert zorg met 8,2 en 
identiteit met 8,3
Familie is ook heel tevreden. Voor 
de kwaliteit van de begeleiding en 

de zorg geven ze het cijfer 8,2. Ze 
waarderen de grote betrokkenheid, 
deskundigheid, liefde en het geduld 
van de begeleiders. Ook de persoon-
lijke aandacht en het aansluiten op 
de behoefte van de cliënt worden 
vaak als een sterk punt genoemd. 
Familieleden beoordelen de invul-
ling van de identiteit met een 8,3. Er 
is veel herkenning van de identiteit 
thuis en waardering voor het Bijbels 
onderwijs.

Zorg scoort onder begeleiders met 
een 7,7 en identiteit met een 7,3
De begeleiders zijn ook positief, hoe-
wel iets kritischer. Zij waarderen de 
kwaliteit van de zorg met een 7,7 en 
de invulling van de identiteit met een 
7,3. De lagere cijfers zijn misschien ook 
wel verklaarbaar. Vanwege hun dage-
lijkse betrokkenheid en hun professi-
onele houding zijn begeleiders sneller 
geneigd om dingen te signaleren die 
verbeterd kunnen worden. 

90%

80%

70%

80%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Cliënten

Wonen 2019 Wonen 2021

Verwanten

2019-2021
Respons wonen

Begeleiders

Veel waardering voor kwaliteit  van zorg
“Wij hebben leuke werkactiviteiten zoals bijvoorbeeld het demonteren, 
graveren, inpakken en versnipperen,” schrijft één van de deelnemers van 
Wilgenheim. Een bewoner van Maasheim reageert: “Die mooie platen bij de 
Bijbelvertelling zijn fijn, dan kan ik beter begrijpen waar het over gaat.” Zomaar 
een paar reacties uit de vele honderden antwoorden die we ontvingen naar 
aanleiding van het Cliëntervaringsonderzoek dat in het voorjaar werd uitgezet. 
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Cliëntervaringsonderzoek

Puzzels

Delen activiteiten
Het is waar, er is veel waardering. Toch 
zijn er ook aandachtspunten waar we 
de komende tijd meer aandacht aan 
willen besteden. Vooral de familie 
vraagt aandacht voor de kwaliteit van 
de communicatie. Zo schreef één van 
de ouders: “Het zou fijn zijn wanneer 
er meer foto- en filmmateriaal wordt 
gedeeld over de dagelijkse activitei-
ten.” Het vereist goed overleg tussen de 
familie en de begeleiding om te kun-
nen aansluiten op elkaars behoeften. 

Moeilijk gedrag
Bewoners worstelen soms met de 
onrust op de groepen. Er zijn bewo-
ners en ook deelnemers op de dag-
activiteitencentra die moeite hebben 
met het gedrag van hun groepsle-
den. Dit zijn soms moeilijke situaties 
die niet snel te veranderen zijn. Maar 
ze hebben wel de aandacht van de 
begeleiding. 

Er zijn ook verschillende bewoners die 
behoefte hebben aan meer contacten. 
Het benutten van het bestaande net-
werk kan hiervoor een oplossing zijn. 
Maar het is ook een goed gespreks-
punt tussen cliënt, familie en begelei-
der om hier te zoeken naar passende 
oplossingen. Begeleiders willen graag 
nog meer investeren in deskundig-
heidsbevordering. Zij worstelen ook 
met instabiele teams, waardoor ze niet 
de veiligheid kunnen bieden die ze 
graag zouden willen bieden. 

Gesprek in het team
De uitkomsten van het onderzoek 
worden in elk team besproken. Elk 
team zoekt haar eigen verbeterdoe-
len om zo maatwerk te kunnen blijven 
bieden. Maar ook op organisatieni-
veau worden de uitkomsten van dit 

Cliëntervaringsonderzoek benut om 
de jaardoelen van 2022 te formule-
ren. Het onderzoek is een waardevolle 
bron om uit te putten. Niet alleen sug-
gesties voor verbeteringen, maar ook 
dankbaarheid voor de vele waardering 
die hierin wordt uitgesproken.  

ZORGVERLENER

FA
MI
LIE

CLIËNT

ZORGVERLENER

FA
MI
LIE

CLIËNT

Onrust 
op de groep

Meer contacten

Aandacht & 
Thuisgevoel

Opleiding &
samenwerking

Meer informatie
Zorgzaamheid 

en deskundigheid

Parels Puzzels

Beleid  |  Parels & Puzzels

Parels  |  Vasthouden

• Aansluiten op individuele 
behoeften

• Betrokkenheid en nabijheid 
begeleiders

• Invulling identiteit
• Werken vanuit ASBM-visie

Puzzels  |  Verbeteren

• Persoonlijke aandacht
• Stabiliteit teams
• Identiteit; inhuur 

uitzendkrachten
• Deskundigheid (medisch)

Veel waardering voor kwaliteit  van zorg
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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
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Tekst: Anne Rebel-Lodder

Margje Bloemert, team-
leider Horstheim, één 
van de initiatiefne-

mers: “Deze methode sluit aan 
op alle niveaus van de cliënten 
en is inderdaad passend. We 
vinden eenduidigheid in visie 
en identiteit belangrijk. Onze 
eigen Methode Bijbels Onderwijs 
draagt hieraan bij.”

“Nu kunnen we verdieping 
bieden voor alle niveaus met 
een toepassing bij elke vertel-
ling. De Kijk en Luisterbijbels 
van Laura Zwoferink die 
we onder andere voor-
heen gebruikten, sluiten 
ook goed op de lagere 
niveaus aan, maar ze 
bevatten geen toepassing. 
Voor jonge kinderen kan dit pas-
send zijn, maar onze cliënten met 
een laag ontwikkelingsniveau 
die soms niet verder ontwikke-
len, willen we graag ook meege-
ven wat de boodschap van een 
geschiedenis is voor hen.” 

Hulpmiddel
Iets heel eigens van deze methode is 
ook de speciaal ontwikkelde illustra-
tiemap. Margje: “Zeker voor de lagere 
niveaus zijn illustraties essentieel om 
deelnemers te prikkelen. Door cliën-
ten al vertellend op de platen te wij-
zen, kun je hen erbij blijven betrekken. 
Je probeert de Bijbelse boodschap zo 
eenvoudig mogelijk over te brengen. 
Illustraties ondersteunen daarbij.”

“Er is een spanningsveld bij het zo 
eenvoudig mogelijk overbrengen 
van Gods Woord. We benadrukken 
altijd, dat de methode een hulpmid-
del is om de Bijbelse boodschap zo 
eenvoudig mogelijk te vertellen. Het 
is in de eerste plaats Gods Woord dat 
we moeten laten spreken. Op een 
gegeven moment mag je niet verder 
vereenvoudigen. Het heet niet voor 
niets ‘Door Woord en Geest’. Als de 

‘Door Woord en Geest’      volledig afgerond
Bijbelse waarden 

vormen het 
fundament van 

Adullam. Zes jaar 
geleden ontstond 

de behoefte aan 
meer richting vanuit 

de organisatie met 
betrekking tot 

‘passend’ Bijbels 
onderwijs voor de 

cliënten. Dankzij geld 
uit de achterban 
kon ‘Door Woord 

en Geest’ worden 
ontwikkeld. Nu, 

december 2021, is 
de methode precies 

een jaar geleden 
afgerond. Hoe wordt 
deze methode in de 

praktijk ervaren? 
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Methode Bijbels Onderwijs

Heere werkt, dan doet hij dit door 
Woord en Geest. Het is niet van ons 
afhankelijk.” 

Zorg en Mens
“Binnen onze nieuwe organisatiecul-
tuur waarin Zorg en Mens nog meer 

centraal staan, past deze Methode 
Bijbels onderwijs goed. Het is 

voor ons één van de hulp-
middelen om zorg 

en begeleiding 
te bieden aan 

de cliënt met oog 
op het eeuwig-

heidsperspectief. 
Het ASBM-model 

waarbinnen we kijken 
naar de behoeften van 

de cliënt, is leidend voor 
onze zorg. Dit komt ook tot 

uiting in het Bijbels onder-
wijs. De 

methode is 
een hulp-

middel om 
aan te sluiten bij 

het niveau van 
elke deelnemer.” 

Begeleiders 
tonen zich blij 
met de methode. 
Margje: “Collega’s 
vinden herha-
ling de kracht 
van de methode. 
Bij niveau 1 en 
2 worden de 
vertellingen 
meerdere dagen 
herhaald. Hoe 
meer herhaling, 
des te beter een 
cliënt het verhaal 
later herkent. Eén 
van de collega’s 

zei: “Een cliënt vertelde terug dat de 
vertelling ging over koning Uzzia. Dat 
had ik nooit verwacht.”

Bezinning onderling
De methode brengt ook het gesprek 
tussen collega’s op gang. “Sommige 
collega’s geven aan dat ze het thema 
over Koningen te moeilijk vinden. Maar 
de cliënten hoeven niet al de namen 
van de koningen te onthouden. Het 
gaat erom dat ze de kernboodschap 
herkennen. Die is: Als er een godde-
loze koning regeert en het volk zon-
digt tegen de Heere, dan komt Hij met 

‘Door Woord en Geest’      volledig afgerond
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Help ons de armoede-

spiraal van de Malawiërs te

doorbreken én hen in aanraking

te brengen met het Evangelie.

Meer informatie en doneren:

www.timotheos.nl/help-mee

Geeft u 
hen een 
toekomst?

Wincoop
veiligheidstrainingen

Anthonie Fokkerstraat 45 B - Barneveld
085-066 74 00 - www.bhv-vca-ehbo.nl

8.7/10

in        keer
nl

Mogelijkheid tot In-Company training 
Voor alle cursus datums en het complete aanbod 

zie de website: in1keerVCA.nl of bel 085-0667401

25 trainingslocaties 

door het hele 

land!

80 examenlocaties door het hele land!

Boek nú een cursus

in        keer
nl

in        keer
nl

in        keer
nl

in        keer
nl

in        keer
HEFTRUCK

in        keer
nl nl
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Tekst: Anne Rebel-Lodder Methode Bijbels Onderwijs

Zijn oordelen. Als er een Godvrezende 
koning regeert en het volk dient de 
Heere, dan wordt dat gezegend. Zeker 
met de hogere niveaus kun je de lij-
nen duidelijk doortrekken naar onze 
tijd. Als collega’s hebben we hier soms 
waardevolle gesprekken over. Dat 
geeft verdieping en bezinning.” 

Training
Om met ‘Door Woord en Geest’ te kun-
nen werken is er een e-learning voor 
alle begeleiders. “Hierbij leggen we de 
begeleiders het verschil uit tussen de 
verschillende niveaus en hoe ze het 
beste hierop kunnen aansluiten.” 
“We leren bijvoorbeeld dat een vaste 

structuur belangrijk is, zodat het 
Bijbelonderwijs een vertrouwd en 
herkenbaar moment is. Dus een vaste 
volgorde van bidden, Bijbel lezen, de 
vertelling en de Psalm.” 

Toekomst
Nu is de methode afgerond. Zijn er 
dan geen wensen? “Die heb je altijd,” 
lacht Margje. “Ooit zou het mooi zijn 
als we illustratiemateriaal bij de psal-
men zouden hebben. Maar voor nu 
is het genoeg. Het zou groot zijn als 
de Heere het Bijbels onderwijs aan de 
harten van onze deelnemers wil zege-
nen en wij ons ook hierin afhankelijk 
mogen weten van Hem.”

‘Door Woord en Geest’ 
telt drie jaargangen en 
meer dan 2000 lessen. 
Ook de minder bekende 
geschiedenissen komen 
aan bod èn er zijn the-
ma’s over speciale dagen 
zoals Hervormingsdag, 
Koningsdag en Oud & 
Nieuw. Inmiddels gebruikt 
De Schutse de methode 
ook. Zorggroep Sirjon/
Siloah start in 2022.
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Buurtlaan West 103, 3905 JN  Veenendaal
T 0318 51 14 14  |  E info@hendriksentegels.nl
I www.hendriksentegels.nl

DÉ SPECIALIST 
IN TEGELS & VLOEREN

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

Met de mogelijkheid tot het plaatsen van vloeren
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Neem geheel
vrijblijvend

contact met ons op 
en informeer naar

de mogelijkheden!

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

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

Grondwerken

Sloopwerken

Bestratingen

Container service

Transport

www.martinsiebelink.nl



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

Postzegelverzamelaar
Nou, de foto spreekt voor zich! Jacob Post (24 jaar) houdt van 
postzegels sparen. Deze Streekheimbewoner bewaart zijn post-
zegels in albums. Dat zijn er wel 35. 

Enthousiast geraakt
Ongeveer vier of vijf jaar geleden begint Jacob met het verza-
melen van de postzegels. Bij een medebewoner ziet hij wat een 
ontzettend leuke bezigheid zo’n hobby is. Van zijn oom krijgt hij 
de eerste map met postzegels en benodigdheden om van start 
te gaan. Nu speurt hij dagelijks alle enveloppen af op zoek naar 
zegels die hij nog niet heeft. En dat is op Adullam niet zo moei-
lijk, want hier komt dagelijks veel post binnen. Van persoon-
lijke kaarten en brieven voor bewoners tot officiële post. En veel 
bewoners weten inmiddels dat Jacob de zegels verzamelt, dus 
die helpen enthousiast mee.

Veel, heel veel
Inmiddels heeft hij een flinke verzameling. “Hoeveel ik er 
heb? Geen idee! Ik tel ze niet. Het zijn er heel veel. Ik spaar alle 
postzegels. Postzegels uit Nederland en het buitenland, zoals 
onder andere Amerika, Canada, Duitsland en Hongarije.” Jacob 
is trots op zijn verzameling oude postzegels. Hij heeft er zelfs 
één die dateert uit 1899, dat is een Hollandse postzegel met 
geschiedenis. 

Postzegels zijn welkom!
In zijn verzameling zitten natuurlijk ook nog zegels uit de tijd 
van de guldens en de centen met het bekende Koningin Beatrix-
portret. Velen van ons zullen die zegels wel herkennen. Dus, kijk 
voortaan met een andere blik naar je post en kijk even of er post-
zegel tussen zit waarvan je denkt dat Jacob hem kan gebruiken. 
Je maakt hem er reuzeblij mee. Als je nog andere benodigdhe-
den kunt missen, doe ze niet weg maar stuur ze op naar Jacob.

Alvast reuze bedankt namens Jacob!

Zijn adres:

Jacob Post
Kerklaan 14
7951 CD Staphorst 
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Tekst: M.H. Karels-Meeuse    Uit: Om Sions Wil – 81e jaargang – 22 december 2017 – nummer 25

‘Er zijn nieuwe mensen komen wonen in 
ons dorp’, zegt Mathilda, terwijl ze de schaal 
met pudding aan haar vader doorgeeft. 
Dominee Gilpin knikt naar haar en kijkt 
met welgevallen naar zijn acht volwassen 
dochters. Hij is trots op hen! Ze zijn allemaal 
gekleed volgens hun stand: ruisende japon-
nen en hoeden met striklinten zoals de 
Engelse dames dragen. Mathilda kijkt ook 
de tafel rond. Is dat geen welkom nieuwtje 
in de pastorie! Nieuwtjes zijn er niet zoveel 
in Pulverbatch. ‘Hoe zien de nieuwe bewo-
ners eruit?’ wil Jane weten. ‘Ik heb alleen 
de vrouw gezien. Met een dochtertje’, zegt 
Mathilda. Ze denkt even na. ‘Eenvoudig, 
een soort boerenvrouw.’ ‘Durfde je haar 
zomaar aan te spreken?’ vraagt negen-
tienjarige Mercy, die zelf erg verlegen is. 
Mathilda glimlacht. ‘Nee, ik liep juist voorbij 
en hoorde dat ze aan een buurvrouw van 
alles over het dorp en de bewoners vroeg.’ 
De zussen worden nu allemaal nieuwsgie-
rig. ‘Hoe ziet ze eruit?’ vraagt Catherine. 
Mathilda denkt even na en zegt peinzend: 
‘Eenvoudig, ze ik al, Maar toch…ze heeft 
iets bijzonders over zich.’ ‘Met bijzondere 
mensen moet je bijzonder oppassen’, zegt 
vader Gilpin, terwijl hij zijn servet dicht-
vouwt. Vader spreekt altijd met gezag. Dat is 
hij gewend als predikant. Als hij het woord 
neemt, zwijgt iedereen als vanzelf. Maar 
waarom opeens die scherpe toon? Er valt 
een ongemakkelijke stilte.

Dominee Gilpins blik gaat naar zijn vrouw 
aan het andere einde van de tafel. ‘Nietwaar 
moeder? Met bijzondere mensen moet 
je bijzonder oppassen.’ Zijn mond is een 
streep.
Moeder knikt haast onmerkbaar. Zij spreekt 
doorgaans het meest door haar zwijgen.
Mathilda kijkt naar haar. Zuchtte moeder of 
leek het maar zo?
Dan geeft moeder Gilpin het gesprek een 
wending. ‘Elisabeth, wil jij de salon in orde 
maken? Vanmiddag is het weer schoolmid-
dag voor de dorpskinderen. Mathilda zal 
hen een Bijbelverhaal vertellen en het alfa-
bet leren.’ Ze reikt haar man de Bijbel aan 

om de maaltijd te beëindigen. Dominee 
Gilpin kijkt de kring nog eens rond. Van de 
oudere meisjes naar de drie jongere zoons, 
die nog in de groei zijn. ‘Denk erom, dat 
jullie je waardig en voorzichtig gedragen 
tegenover deze nieuwe bewoonster. Ik heb 
gehoord dat ze wat wonderlijk is en erg vrij-
moedig.’ Met een plechtig gebaar slaat hij 
de Bijbel open, het teken van absolute stilte 
en aandacht.

Er wordt verder niet meer over het nieuws 
gepraat, maar Mathilda’s gedachten blijven 
rond de vrouw cirkelen. Op welke manier 
zou ze in contact kunnen komen met haar? 
Waarom trekt deze vrouw haar aan? Opeens 
krijgt ze een idee. De vrouw had een doch-
tertje bij zich. Een meisje van een jaar of 
acht, zo te zien. Ze zou er naartoe kunnen 
gaan om het meisje uit te nodigen op hun 
schooltje te komen.

Een paar dagen later maakt Mathilda haar 
ochtendwandeling naar het eenvoudige 
huisje. Ze trekt haar omslagdoek wat vas-
ter om zich heen. Wat een mistige, som-
bere dag! De donkere dagen voor Kerst. 
Adventstijd.
Het stille dorpje Pulverbatch ligt wegge-
stopt tussen de heuvels van het Engelse 
graafschap Shropshire. Mathilda loopt 
stevig door. Ze is gewend aan de smalle 
weggetjes, omgeven door hoge heggen. 
Tussen de heggen door zijn er verrassende 
vergezichten naar Wales in het westen. Maar 
door de mist is daar vandaag niets van te 
zien. Mathilda kent de meeste bewoners, 
arme mijnwerkers of keuterboertjes, die 
werken om te kunnen overleven. Een groot 
contrast met het leven van de pastoriebe-
woners. Maar als ze dichtbij het huisje van 
de nieuwe bewoners komt, zinkt de moed 
haar in de schoenen. Wat een verschil met 
de pastorie! En wat zei vader ook alweer? Je 
waardig en voorzichtig gedragen. Toch gaat 
ze niet terug.
Opeens ziet ze de vrouw, samen met haar 
dochtertje op het land naast het huisje. 
Ze zijn druk bezig om stenen te rapen 

om het land bouwrijp te maken. Mathilda 
durft opeens. ‘Goedemiddag. Welkom in 
Pulverbatch!’ roept ze. De vrouw kijkt ver-
baasd op. ‘Mag ik vragen welke juffrouw ons 
zo vriendelijk groet?’ Mathilda glimlacht en 
schaamt zich voor haar ruisende japon en 
de hoed met linten. Ze steekt haar hand uit. 
‘Neem met niet kwalijk. Ik heet Mathilda 
Gilpin. Ik zag u vorige week met uw buur-
vrouw praten en omdat Pulverbatch zo 
klein is, herkende ik u als nieuwe bewoners. 
Wij wonen wat verderop in de pastorie.’ 
De vrouw kijkt haar nieuwsgierig aan. ‘In 
de pastorie? Dan is uw vader dus domi-
nee Gilpin?’ Er trekt een schaduw over haar 
gezicht. Maar dan herstelt ze zich. Ze veegt 
haar handen af aan haar schort en steekt 
haar hand uit. ‘Ik heet Suzanna Harley, maar 
als kind noemden ze me Sukey en dat is 
altijd zo gebleven. Kom, laten we even naar 
binnen gaan.’ Ze doet de deur voor haar 
open. ‘Lieve Mary, ga jij nog even door met 
stenen rapen?’ roept ze over haar schouder 
naar haar dochtertje. En voordat Mathilda 
het weet, zit ze al op een ruwhouten stoel in 
de kleine keuken.

‘Ja let op uw japon, de zitting is nogal ruw. 
En wilt u een glas melk drinken?’ Bedrijvig 
loopt Sukey heen en weer en gaat dan ook 
aan de keukentafel zitten. Haar verschoten 
schort steekt af bij Mathilda’s zuiver wollen 
omslagdoek. ‘U wilde dus kennismaken?’ 
vraagt ze vorsend. ‘Woont u hier al lang?’ 
Mathilda knikt. ‘Ja, wij wonen hier ongeveer 
tien jaar. Mijn ouders hebben twaalf kinde-
ren gekregen. Helaas is mijn oudste broer 
ene paar jaar geleden tijdens zijn studietijd 
in Cambridge overleden. Ik kwam dagen-
lang van boosheid en verdriet mijn kamer 
niet uit.’ Ze zwijgt even. Waarom is ze zo 
vertrouwelijk tegen deze vrouw? Het lijkt 
of ze haar al jaren kent. ‘Moeder heeft toen 
voorgesteld om aan kinderen les te gaan 
geven. Het is hier een donkere, arme streek 
en er is veel onwetendheid over de Bijbel. 
De meeste kinderen zijn erg arm. Sommigen 
komen van de hutten op de heide en kun-
nen zich nauwelijks uitdrukken.’ Sukey kijkt 

Advent in de pastorie
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Kerstverhaal

verrast. ‘Wat een goede gedachte van uw 
moeder. Ja, het is hier een donkere streek. 
Ik groeide in een arm gezin op tot een 
dwaas meisje met veel vrolijke praatjes. 
Vriendinnen kon ik genoeg krijgen, maar 
de Heere heeft me kort na mijn huwelijk 
neergeveld. Hij heeft in genade op mij neer 
willen zien. Ik mag veel persoonlijk onder-
wijs van Hem ontvangen. Maar ik heb een 
scherpe doorn; dat is mijn hoogmoedige 
hart. O, als ik ga spreken Wie de Heere voor 
zo’n onverbeterlijk mens wil zijn, dan…’

Mathilda luistert aandachtig, maar schrikt 
dan plotseling op. ‘O, ik vergeet de tijd. Mijn 
ouders houden van orde. Ik wilde vragen 
of uw dochtertje ook in de pastorie op ons 
schooltje wil komen. Twee middagen in de 
week geef ik les aan een groepje kinderen. 
Op zondagmiddag is er zondagsschool.’ 
Sukey knikt. ‘Aardig om dat te komen vra-
gen. Het lijkt me goed voor Mary. Ze is ons 
enige kind en zo kan ze ook andere kinde-
ren van het dorp leren kennen. Maar in de 
zomer moet ze ook aren lezen, stenen rapen 
en bosbessen plukken.’

Mathilda staat op. ‘Natuurlijk, dat geldt voor 
de meeste kinderen van het dorp. ’s Zomers 
houden we daarom geen school. Mag ik nog 
een keer terugkomen met een van mijn zus-
sen, mevrouw Sukey?’ ‘Natuurlijk juffrouw. 
Maar zeg alsjeblieft Sukey tegen mij. Komt 
u dan in de avond als ik klaar ben met mijn 
werk.’ ‘Noemt u mij dan Mathilda, en geen 
juffrouw. Ook al is mijn vader predikant’, 
zegt Mathilda. Ze groet en haast zich naar 
de grote pastorie, die haar opeens onme-
telijk veel groter lijkt dan hij al is. Als laatste 
komt ze aan tafel. Maar deze keer vertelt 
ze niets over het onverwachte bezoek aan 
Sukey Harley. Stel je voor dat vader er weer 
een opmerking over zou maken. Is Sukey 
een bijzondere vrouw of niet? Moet je met 
haar bijzonder oppassen, zoals vader zei? 
Gleed er echt een schaduw over Sukey’s 
gezicht toen ze vaders naam noemde? En 
kijkt hij nu met een onderzoekende blik 
naar haar of lijkt dat maar zo?

Dezelfde avond komt Mercy met haar bor-
duurwerk een poosje bij Mathilda op haar 
kamer. Ze maakt graag even een praatje 
met haar zeven jaar oudere zus. ‘Ben je 

vanmiddag weer bij die nieuwe vrouw 
geweest?’ begint ze meteen. ‘Goed gera-
den. Ze heet Sukey Harley. Ik ging vragen 
of haar dochtertje bij ons op het schooltje 
wil komen.’ ‘Goed van je, zeg. Maar waarom 
houdt vader niet van haar? Hij zei pas, dat 
hij haar een wonderlijk mens vond. Vind jij 
dat ook?’ Mathilda kijkt peinzend het raam 
uit, de donkere tuin in. ‘Wat is wonderlijk?’ 
zegt ze dan. ‘Ik ken haar nog nauwelijks, 
maar ik merkte al gauw dat ze heel dicht bij 
de Heere leeft en veel onderwijs van Hem 
krijgt. Ze wonen hier al een paar weken, 
maar ze is maar een keer in de kerk geweest 
hoorde ik pa tegen moeder zeggen. En dat 
steekt hem misschien. Toch zou ik graag 
contact met haar houden. We zijn welkom, 
zei ze.’ ‘Ik zou wel een keer met je mee wil-
len. Maar ik wil vader geen verdriet doen.’ 
Mathilda zucht. ‘Ik ook niet. Hij bedoelt het 
zo goed met zijn preken, maar toch wordt 
mijn hart niet geraakt…ik vind het zo moei-
lijk, vooral nu het weer Kerstfeest wordt…’

Het blijft een poosje stil. Mercy pakt haar 
borduurwerk. Kerstfeest. Het woord heeft 
zo’n zware lading! Zal ze Mathilda over haar 
eigen strijd vertellen? Over de woorden 
van een bekende hymne die ze tot haar 
gebed maakte? Lukas 2 kent ze allang uit 
haar hoofd. Met de telkens terugkerende 
klemmende zin: U is heden geboren. Hoe 
kun je weten of de Heere Jezus in je hart is 
geboren? En vader, als hun eigen predikant, 
kan het niet uitleggen. O, ze houdt van hem, 
maar zijn preken komen niet in haar hart. En 
als vaders mond een streep is, durft ze geen 
vragen te stellen. Nu voelt ze feilloos aan dat 
bij Mathilda dezelfde vragen leven. ‘Je bent 
diep in gedachten, zusje’, zegt Mathilda. 
‘Weet je, je moet proberen je gedachten op 
te schrijven. Zelf doe ik het ook af en toe. 
Al toen ik negen jaar was, heb ik iets in een 
schriftje geschreven. Nu denk ik vaak: kon 
ik nog maar zijn als een kind.’ Mercy legt 
haar borduurwerk neer. Zal ze Mathilda haar 
vertrouwen geven? En dan vertelt ze wat 
ook haar van kinds af aan zo bezig houdt. 
Over het korte gebed dat ze zichzelf leerde: 
Spreek met ons Heere, terwijl wij hier op 
aarde omzwerven. Wanneer zal het zijn, 
genadige Heere, dat ik mijn alles in U vinden 
zal?

Na dit gesprek groeit er een extra band 
tussen Mathilda en Mercy. Maar van een 
bezoekje aan Sukey Harley komt voorlopig 
niets. Plotselinge sneeuwval heeft van het 
dorp een lieftallige, maar onbegaanbare 
droomwereld gemaakt. In deze advents-
tijd is Mercy jarig. Ze vindt ’s morgens een 
zorgvuldig ingepakt cadeautje op haar 
kamer. Een Bijbeltje. Ze slaat het open en 
herkent meteen Mathilda’s handschrift. 
Lukas 2 vers 10 en 11. En de engel zeide tot 
hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die al den volken wezen 
zal; Namelijk dat u heden geboren is de 
Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de 
stad Davids.

Mercy leest en herleest de overbekende 
woorden. Opeens weet ze dat ten diepste 
noch Sukey Harley, noch vader, noch zus 
Mathilda haar kunnen helpen. De Heere Zelf 
moet het Kerstfeest maken in haar hart!

De regels van een hymne van Hart begin-
nen in haar hart te zingen:

Ga heen en zoek die Vorst, 
die onbekende Koning,
Let op dit teken: 
het Kindeke heeft een stal tot woning.
Zijn ligplaats is een krib, 
in doeken is ’t gewonden,
Dat is Hij; zoek, 
totdat gij ’t hebt gevonden.

Naschrift: Ds. William Gilpin was predikant 
van het Engelse dorpje Pulverbatch van 
1806 – 1848. In 1816 kwam Sukey Harley in 
het dorp wonen. Zij kon geestelijk onderwijs 
geven en kreeg veel omgang met de domi-
neesdochters, die op een na ongehuwd zijn 
bleven en lange tijd in de pastorie woon-
den. Omdat Sukey niet bij dominee Gilpin 
kerkte, bracht dit veel onrust in het verder 
harmonieuze gezin. De zussen maakten op 
latere leeftijd aantekeningen van hun gees-
telijk leven. Ook werden Sukey’s uitspraken 
door Jane Gilpin verzameld en uitgegeven.

Adullam Contact   |   31



32

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

www.slagerijwoutvandeveen.nl

Hoofdweg 150, Ederveen T 0318 57 22 06
Dorpsstraat 108, Renswoude T 0318 57 15 27

E info@slagerijwoutvandeveen.nl

Een ambachtelijk bedrijf
waar nog zelf wordt geslacht.

Naast onze slagerij is de worstmakerij een van de hoofd-
takken binnen ons bedrijf. Elke week maken wij met veel liefde

 op een traditionele manier onze producten klaar. Zoveel
mogelijk zonder E-nummers en andere smaakversterkers.

Slagerij en worstmakerij

Hillco Partyservice

Tevens beschikken wij over een uitgebreide partyservice. 
Op www.hillco.nl vindt u meer informatie over

buffetten en barbecues.



Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Dick den Besten Arend Veijer
Vrijwilliger 
Samenzóo

Omstreeks 2006 heeft het Dac Horstheim de 
verzorging van het gemeentelijke hertenkamp 
Dierenweide in Staphorst overgenomen. In het 
begin was dat nog behoorlijk primitief, er stond 
toen alleen een houten schuurtje. Mede dankzij 
veel vrijwilligers is het geheel uitgebouwd tot een 
heuse ‘zoo’. In 2010 is de Dierenweide geopend door 
Prinses Annette en kreeg het de naam Samenzó. 
Omdat de kinderboerderij meer op een kleine die-
rentuin is gaan lijken, heet het nu Samenzóo.

“Wij zien de deelnemers 
vaak erg genieten als ze 

dieren verzorgen” 
Vanaf het moment dat de verzorging is overgegaan 
naar Stichting Adullam verzorgen wij als buren de 
dieren in de weekenden en tijdens de vakanties. De 
eerste jaren is de kinderboerderij flink uitgebreid. 
Telkens kwamen er nieuwe soorten dieren bij, waar-
door het voeren steeds meer tijd vergde. Gelukkig is 
het nog steeds prima te doen. 
Samenzóo voorziet zeker in een behoefte. Wij zien 
(of horen) regelmatig hoe enthousiast de vaste, 
échte dierenverzorgers 
zijn en hoe zij genieten van 
hun werk. Ieder neemt zijn 
taak zeer serieus. Als buren 
genieten wij van de die-
ren en de deelnemers. We 
beschouwen het als onze 
maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid om te 
kunnen en te mogen bij-
dragen aan het draaiend 
houden van Samenzóo. 

Begeleider
Samenzóo

Natuur, mensen, 
dieren, recre-
atie, samen en 
integratie. Zo 
ongeveer kan 
ik het werk op 
Kinderboerderij 
Samenzóo 
te Staphorst 
samenvatten. Toch is dit niet vol-
doende. Hoe kan ik de arbeidsvreugde weergeven 
van de gemiddeld vijftien deelnemers? Hoe gevari-
eerd en boeiend is hun werk! Laat staan de motiva-
tie van de begeleiders en vrijwilligers. En dan, hoe 
kan ik de dieren laten spreken, die hier met plezier 
en liefde verzorgd worden? Van kangoeroe tot 
cavia, van alpaca tot grasparkiet. 

Bezoekers:
“Een geweldige plek!”

Ik laat de ongeveer 15.000 jaarlijkse bezoekers van 
Samenzóo aan het woord: “Wij hebben genoten 
van het bezoek, erg leuk hier” en “Wij vinden het 
een geweldige plek en vinden het gaaf dat jullie 
elke dag met gebed en lied beginnen om de Heere 
van alle leven te prijzen!” Dat laatste moeten wij 
nog beter leren. Elke dag beginnen wij met het 
openen van de Heilige Schrift en vaak kunnen wij 
op de pracht van de schepping wijzen. 
Hoe vindt integratie plaats? De mensen en vele kin-
deren komen voor een dagje uit naar de dieren kij-
ken. Hier ontmoeten zij onze deelnemers en maken 
ze spontaan contact. De deelnemers tellen vol en 
waardig mee, leren veel en verzorgen een stukje 
recreatie. En de entree is gratis, wat wil je nog meer.
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Tekst en beeld: Anne Rebel-Lodder 

Zowel Herber de Jong als 
Laurens Vermeulen hebben 

vanaf jonge leeftijd affiniteit 
met de gehandicaptenzorg. 

Toch gaat Laurens aan de slag 
als banketbakker en Herber de 
Jong als assistent accountant. 

Waarom zijn zij geswitcht? Zijn ze 
gelukkiger in hun werk? Jazeker, 

bevestigen ze beiden. Laurens 
en Herber werken als begeleider 

op Maasheim, Herber is ook 
praktijkopleider van Laurens en 

eerst verantwoordelijke 
begeleider (evb’er). 

Zeven jaar werkt Herber de Jong als assistent accountant. 
Dagelijks is hij bezig met cijfers, maar steeds sterker dringt 
de vraag zich op of hij dit werk wil blijven doen tot aan 

zijn pensioen. Hij miste de mens achter de cijfers, vertelt hij later. 
Tijdens een vakantieweek met gehandicapten ervaart hij hoe 
mooi het is om te werken met deze mensen. “Ze zijn zo puur. 
Als ik nog iets anders in mijn leven wil leren, dan moet ik het nu 
doen,” besluit de dan 26-jarige Herber.

Stap nu over als zij-instromer!

“Ik werk nu niet meer voor  mensen maar met mensen”

Rectificatie: In het septembernummer is een kleine 
onvolkomenheid ontstaan. De scribent was niet 

B. van de Beek-Pellegrom, maar Anne Rebel-Lodder.
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Zij-instromers

“Ik werk nu niet meer voor  mensen maar met mensen”

Nadat hij een keer heeft meegelopen 
op Maasheim besluit hij om van baan 
te veranderen. Herber: “Ik begeleid de 
mensen met een licht verstandelijke  
beperking. Het mooiste vind ik om 
hen vanuit het Adullam Schutse 
Begeleidings Model (ASBM) te onder-
steunen bij hun levensvragen. Er voor 
hen te zijn in hun worsteling om te 

accepteren dat ze bepaalde dingen 
niet kunnen. Wat ik onze cliënten mee 
wil geven is, dat ieder mens er toe 
doet. Samen bouwen we aan hun zelf-
redzaamheid en zelfacceptatie, zodat 
ze zicht krijgen op hun mogelijk heden 
en de onmogelijkheden in hun leven 
naar de achtergrond raken.”

Boeiend
Laurens komt al vanaf 2-jarige leeftijd 
regelmatig in aanraking met gehan-
dicapten. “Voor mij zijn gehandicap-
ten heel normaal en tegelijkertijd ook 
boeiend. Vroeger dacht ik wel eens 
dat ik de gehandicaptenzorg in wilde, 
maar ik koos toch voor banketbak-
ker. Dat heb ik zes jaar gedaan en toen 
stapte ik over naar Adullam.” 

“Mijn werk als bakker was leuk, maar 
wel prestatiegericht. Altijd moe-
ten dingen af. Nu werk ik niet voor 

mensen maar met mensen. Ik werk 
relatiegericht. Niet dat dat altijd mak-
kelijker is, hoor. Een relatie opbouwen  
kost tijd. Maar als je dan samen met 
de cliënt een succes kunt vieren, dan 
geeft dat ontzettend veel voldoening. 
Dan merk je van hoeveel waarde je 
kunt zijn voor iemand.” 

Divers
Laurens: “Het werk is divers. Mijn jong-
ste cliënt is 13, de oudste 43 en de 
niveaus zijn verschillend. Geen dag 
is hetzelfde. De ene dag kan ik rustig 
het programma doorlopen, terwijl ik 
de andere dag continu aan het peilen 
ben wat de bewoners op dat moment 
wel of niet aankunnen en ik mijn pro-
gramma daar op aanpas.” 

“Ik vind gehandicapten bijzonder. De cli-
enten zijn altijd blij als je komt. Ze geven 
hun liefde zonder voorbehoud aan elke 
begeleider.” “Moeilijk vind ik wel dat je 
de verantwoor delijkheid draagt voor 
hun ziel. Veel van onze bewoners kun-
nen niet bidden. In hun godsdienstbe-
leving zijn ze afhankelijk van je. De ene 
keer ben ik me dat sterker bewust dan 
de andere keer, maar het is er wel.”

Werken-leren 
Laurens volgt nog één jaar de reguliere 
opleiding voor Persoonlijk Begeleider 
Gehandicaptenzorg. Hij vindt de com-
binatie van één dag school en vier 

B“Begeleiders met de 

juiste competenties 

én die onze identiteit 

onderschrijven zijn 

hard nodig“

Herber de Jong 
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dagen werken goed te doen. “Ik begon 
met 80% werken, nu werk ik fulltime. 
Mijn werkbegeleider ondersteunt 
me hierin. Als ik vragen heb over de 
opdrachten, dan kan ze me altijd ver-
der helpen. Ook werkinhoudelijk heb 
ik veel aan haar. Ik kan van haar leren.” 

Juiste keus
In 2021 werkt Herber al weer vijf jaar  
bij Adullam. “Een keer is de vraag in 
me op gekomen of ik de juiste keuze 
had gemaakt. Maar ik kon toen uit 
volle overtuiging antwoorden: Ja, 
ik had de juiste keuze gemaakt. Het 
is ontzettend mooi om betekenis 
te geven aan iemands leven. Of dat 
nu is op de groep of in mijn werk als 

praktijkopleider.”  Laurens deelt zijn 
ervaring: “Ik heb mijn oude werk nog 
geen dag gemist,” vertelt hij.

Begeleiders zijn nodig
Herber: “Ik adviseer iedereen bij wie 
de vraag leeft of dit werk geschikt 
is, te onderzoeken of een baan bij 
Adullam past. Begeleiders met de 
juiste competenties én die onze 

identiteit onderschrijven zijn hard 
nodig. Je kunt zoveel betekenen en 
toevoegen aan iemands leven. Ook al 
zie je je inspanningen niet altijd direct 
terug. Het vereist ook verantwoorde-
lijkheidsgevoel en doorzettingsvermo-
gen om toch voor een cliënt te blijven 
zorgen als deze minder vriendelijk is 
voor je. Ze hebben je zo hard nodig. 
Twijfel je? Loop een keer mee!”

Z“Ze geven aan 

elke begeleider 

hun liefde”

Laurens Vermeulen 

Zij-instromers

Wil je eens brainstormen over jouw 
mogelijkheden? Bel dan naar 

Ada via 06 37 18 40 23 of mail naar 
hr@adullamzorg.nl. Samen ontdekken we 

of dit werk en de opleiding bij jou past! 

Bekijk de video van Laurens en Herber:
www.adullamzorg.nl/zijinstromer

“Twijfel je over het 
nut van je werk? Blijf 

er niet mee lopen!”
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Tekst: redactie

In de Lens

Op Kroonheim helpt Marjan 
Haase op een zaterdag met 
het bakken van een cake. 
Dat doet zij coronaproof!

Op De Klimop doet Hans vandaag kantoorwerk.

Jos Schuurkamp en Marith 

Bronkhorst (Kroonheim) zoeken 

in het Adullam Contact of ze 

bekenden zien. Of zichzelf 😉!
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Met de Dag van de Zorg mocht elke 

medewerker een cadeau kiezen. 

Stefanie Vlot koos voor het maken 

van een taart bij bakker (én oom) Jan 

Banket. De taart ziet er professioneel uit 

en hij was te lekker om lang te bewaren!

Gerben Adriaanse (Molenheim) wordt helemaal blij van een eier-koek met jam, want dan is het vakantie zegt hij altijd.

In de lens

In de 
werkplaats 
van Veldheim 
worden knuffels 
verpakt in dozen. En 
dan is het voor Ingrid en Elise 
(achtergrond) soms ook tijd 
om even uit te blazen.

Lia Veijer (met rood vest) en Marian 

van den Berg doen op Streekheim 

sportief een potje tafeltennis.
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Dag allemaal! 
Nou, dat was wel even zweten hè, op de vorige 
puzzel. Eigenlijk was hij ook veel te moeilijk. Er 
zijn wel heel mooie oplossingen binnen geko-
men. Super bedankt!! Deze keer is de puzzel 
makkelijker, dus wie weet krijg ik nu héél veel 
inzendingen. Oei, wat het is dan moeilijk om 
3 winnaars uit te kiezen… Het is de bedoeling 
dat je de sneeuwbol zo mooi mogelijk inkleurt 
en... wie weet kun je hem dan als kaart naar 
een deelnemer van Adullam sturen! Voor mij 
is een mooie foto van de sneeuwbol genoeg! 
En het zou leuk zijn als je erbij vertelt wie jij blij 

gemaakt hebt met de kaart! 
Maak er wat moois van en stuur je 
foto per post op vóór 11 februari 
2022 naar Peulenlaan 93, 3371 XH in 
Hardinxveld-Giessendam of mail je 
foto met je naam, adres en leeftijd 
naar lenieklop75@gmail.com. Veel 
succes allemaal en alvast alle Goeds 
voor het nieuwe jaar DV. 

Hartelijke groet, Puzzeljuf Klop

Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Joanne van der Woude(8) uit Hurdegaryp

Sira van der Kooij (8) 
uit Langbroek

Klarinda Bloemhof (12)  
uit Rouveen
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Tekst: Maarten Brand Verhaal

Het liefst drinkt Yawili het sap 
van een kokosnoot, of hij 
kauwt op suikerriet als hij dorst 

heeft. Als het erg lang droog is, moe-
ten ze geschenken geven aan de pries-
ter. Dan komt er weer regen. En als de 
regen niet komt, worden er nog meer, 
nog grotere geschenken verwacht.

Terwijl Yawili naast het bejaarde 
opperhoofd staat, zegt de blanke man: 
“Ik ben van plan een diepe put in de 
aarde te graven om te zien of God ons 
fris water van beneden wil zenden.” 
Heel vreemd, want iedereen weet 
dat de regen alleen van boven komt, 
denkt Yawili.

De blanke man spreekt verder: “In mijn 
geboorteland komt het frisse water 
uit de grond opspringen. Ik hoop dat 
hier ook te zien.” Yawili kijkt naar de 
man die een emmer, een spa, een 
Amerikaanse bijl en een ladder klaar-
legt. Vlak naast het zendingshuis.
Het opperhoofd zegt: “Hij zal merken 
dat een spa moeilijker te hanteren is 
dan een pen. Als hij moe is, zullen we 
hem wel overhalen te stoppen.”
De blanke begint te graven. Na een 
tijd van hard werken, haalt hij een 
paar prachtige Engelse vishaken uit 
zijn vestzak. “Wie?” roept hij. “Helpen 
graven? Eén vishaak voor drie emmers 
graven! Dat vist beter dan die schel-
pen van jullie.” Daar willen de jongens 

best voor graven, al is het plan om te 
lachen, om je hoofd over te schudden.
Toch schiet het werk niet zo op, en 
als de avond valt is de put misschien 
twaalf voet diep. De volgende morgen 
gaat Yawili snel kijken. De zendeling 
staat er treurig bij: Ach, de put is aan 
één kant ingestort. Het opperhoofd en 
enkele voorname mannen herhalen 
vol overtuiging dat er nooit regen uit 
de grond van Aniwa kan komen.

De zendeling geeft het niet op. Hij 
plaatst bomen en dwarsbalken over 
de kuil, laat een emmer zakken, graaft, 
vult de emmer, trekt hem op en blijft 
volhouden. De put wordt almaar die-
per. Hij maakt een wiel, een katrol, 
een touw en hijst emmer na emmer 
omhoog. Yawili ziet ook de school-
meester helpen. De zendeling is nu 
onderin de kuil. Een paar mannen trek-
ken aan het touw de emmer omhoog. 
De zendeling heeft een belletje mee 
naar beneden genomen. Telkens als hij 
de emmer vol heeft, laat hij de bel rin-
kelen. Dan wordt de emmer gehesen.

Het graven gaat door. De blanke man 
blijft met kracht de put verdiepen tot 
deze dertig voet diep is. De zende-
ling zegt met bevende stem tegen 
het opperhoofd: “Ik geloof dat God 
ons morgen water uit die opening zal 
geven!”

Het opperhoofd zegt: “Nee, dat zal hier 
nooit gebeuren. U valt erin, drijft naar 
zee en de haaien zullen u opeten.”
De zendeling herhaalt: “Kom mor-
gen. Ik hoop en geloof dat Jehova ons 
het regenwater uit de aarde zal doen 
opkomen.”

De volgende morgen bij het aanbre-
ken van de dag, staat Yawili op. Snel 
gaat hij kijken. Het opperhoofd en 
andere dorpelingen staan rond de put. 
De blanke man daalt af. Onderin de 
put klinkt een roep van grote blijd-
schap. Eindelijk staat de zendeling 
weer bij hen en geeft een kroes aan 
het opperhoofd. Die drinkt en roept 
uit: “Ja, het is regen! Maar hoe bent u 
eraan gekomen?” “Jehova, mijn God, 
gaf het ons uit de aarde, in antwoord 
op onze arbeid en onze gebeden.”

Later, wanneer anderen ook zes of 
zeven putten gegraven hebben, is het 
water telkens zout. Tenslotte geven ze 
het toe: “John Paton heeft niet alleen 
gegraven, maar ook gebeden!”

Yawili vindt het maar vreemd. Graven voor regen? Hij woont op Aniwa, een eiland in 
de buurt van Australië. Het regent niet veel, en als het regent, loopt het water door de 
ondiepe bodem en langs rotsen weer weg in de zee. Wat wil die blanke man nu echt?

Graven én bidden
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www.vanreeaccountants.nl 

 

 
 

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

 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP UW CIJFERS. 

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

Geven om een ander kan op vele manieren: 
vriendschap, geld, tijd, schouderklopje, gebed, 
aandacht, liefde, inspiratie, hulp, warmte, luisterend 
oor, respect. Wat fijn en verwarmend dat dit binnen 
de Adullam-familie zo gevoeld en ervaren mag 
worden. 

Op allerlei manieren ervaren we dat er meeleven is 
voor de ander met een beperking, dat er om elkaar 
gegeven wordt. In deze tijden van afstand houden en 
afzondering is het nog belangrijker om te laten zien 
dat je om de ander geeft. De begeleiders op de groep 
doen niet anders. Samen de betekenisvolle ander zijn 
voor de bewoners, deelnemers en logees. 
Vele vrijwilligers op de locaties maken het werk moge-
lijk en bieden hulp. Anderen organiseren allerlei acties 
om financiële ondersteuning te bieden en de betrok-
kenheid bij de mensen met een beperking te vergro-
ten. In het achterliggende jaar is er veel gegeven om 
een ander. Hartelijke dankbaarheid aan allen die zo om 
Adullam heen staan is op zijn plaats. 
Toch wil ik nog denken aan een Ander. Hoeveel heeft 
Hij niet gegeven voor anderen? Alles. Voor anderen die 
door de zonde alleen maar de dood verdiend hebben. 
Voor zulken is de Heere Jezus naar de aarde geko-
men om hen zalig te maken. Dit kunnen wij elkaar niet 
geven: hier hebben we de geboren Zaligmaker voor 
nodig. Ik wens u dit allen toe als we in de komende 
weken de geboorte van de Heere Jezus zullen 
gedenken. 

Een gezegend Kerstfeest 
toegewenst!

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

Geven om een 
ander

Winter Drive-Through 
Maasheim D.V. 30 december 
In verband met corona hebben onze verkopingen 
ruim 1,5 jaar stilgelegen. In 2020 hebben we wel een 
Winteractie gehouden die het mooie bedrag van 
€10.600 heeft opgebracht voor Adullam. We willen als 
comité graag weer een begin maken met de verko-
pingen. Daarom willen we het jaar 2021 afsluiten met 
een verkoping op een coronaproof manier: een Winter 
Drive-Through op D.V. 30 december in Puttershoek. 

Geef uw bestelling uiterlijk 11 december door via het 
formulier op de website www.maasheim.nl. Medio 
december ontvangt u een mail met gegevens rondom 
het ophalen (waar, wanneer, betaalwijze) en op 
30 december kunt u uw bestelling ophalen. U rijdt uw 
auto voor en hoeft de auto niet uit: na betaling zetten 
wij uw bestelling in de auto. 

En wat we zoal verkopen? Voor elk wat wils! Oliebollen 
en appelbeignets natuurlijk en verder onder andere: 
• Brood en banket
• Groente en fruit
• Kaas
• Snoep en bonbons
• Erwtensoep
• Aloë-Veraproducten
• Beenmode
• Boeken
• Geborduurde (cadeau)artikelen

Neem snel een kijkje op de website voor foto’s etc. 
We rekenen op uw bestelling!
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Steun Adullam

Mooie en gezellige 
    Shop & Drive-autoroute  
Bijna 100 auto's reden de afwisselende, landelijke route. De tocht startte 
in Uddel, voerde richting Putten, Ermelo, Elspeet en Uddel en eindigde 
bij camping De Solse Berg in Garderen. Bij de stopplaatsen 
was er gelegenheid om een paar kramen te bezoeken, inko-
pen te doen en elkaar in de buitenlucht te ontmoeten. 

Tijdens de route kon de nieuwbouw van Kroonheim aan de 
buitenkant worden bewonderd. De winkeltjes het Hofje en 
het Kroontje werden druk bezocht. Fijn om daar weer onder-
goed en kaarten in te kunnen slaan. Wat was het leuk om ook 
zoveel bewoners van Kroonheim te zien samen met ouders, 
familie of verzorgers. 

Wij bedanken alle vrijwilligers en sponsoren die deze dag 
mogelijk hebben gemaakt. Zonder uw hulp was het niet 
mogelijk geweest deze actie te houden. De opbrengst van deze 
dag, die bestemd is voor de nieuwbouw van Kroonheim, is: 
€ 12.338,00. 

De comités Ermelo, Garderen en Uddel
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Plaats Comité Contactpersoon / bestellen Bestellen vóór D.V. Afhalen op D.V. 

Barneveld Barneveld U kunt uw bestelling doorgeven op 
onze website www.adullamzorg.nl/
oliebollenactiebarneveld

ma 27 dec vr 31 dec van 10.00 tot 12.00 uur 
’t Achterdorp
't Achterdorp 87  
Barneveld

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

n.v.t. vr 31 dec van 10.00 tot 16.00 uur. 
Bij voormalig slijterij Van de Beek. 
Zuiderzee straatweg West 94. U kunt 
hier op vr 31 dec. van 9.00 tot 16.00 
uur ook terecht zonder bestelling

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

n.v.t. U kunt zonder bestelling terecht bij 
de verkoopwagen die bij de Jumbo 
aan de Zwolscheweg staat: wo 29 en 
do 30 dec van 9.30 tot 17.00 uur. Vr 31 
dec van 18.30 tot 17.00 uur

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

do 30 dec vr 31 dec van 13.00 tot 14.30 uur in de 
Pniëlkerk

Ede, Ederveen, Renswoude, 
Wekerom, Harskamp, 
Veenendaal, Rhenen

Ede Via de webshop op www.
adullamcomiteede.nl

vr 24 dec Afhalen in genoemde plaatsen op vr 
31 december van 10.00 tot 12.00 uur. 
Zie de webshop voor meer informatie

Uddel, Elspeet, Meerveld, 
Speuld, Kootwijkerbroek, 
Ermelo, Putten, Garderen 
en Voorthuizen

Garderen en 
Uddel

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

di 28 dec 
24.00 uur

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

Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-
Ambacht

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

do 23 dec do 30 dec (tijd in overleg) 

Puttershoek Puttershoek Bestellen via het bestelformulier Winter 
Drive Through (ook andere producten!) 
op www.maasheim.nl.   
T 0186-625574  info@maasheim.nl 

ma 13 dec do 30 dec
U hoeft uw auto er niet voor uit. Na 
bestelling krijgt u hierover meer 
informatie

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

wo 29 dec 
18.00 uur

vr 31 dec van 9.30 tot 12.00 uur

Woudenberg, 
Scherpenzeel

Woudenberg Christine van Vlastuin via 
adullamwoudenberg@hotmail.com of  
T 06 10 12 57 94. Oliebollen, appel-
beignets, berlinerbollen van Bakker 
Achterberg en Jan Banket Veenendaal

ma 27 dec 
tot 18.00 uur

vr 31 dec bezorging in Woudenberg, 
Scherpenzeel en omstreken. Ook 
afhalen tussen 10:30 en 12:00 uur aan 
de Stationsweg 458 te Scherpenzeel.

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

Diverse comités bieden oliebollen, appelbeignets 
of andere producten aan. Hieronder ziet u waar u 
terecht kunt voor uw eindejaarsbestelling:

Oliebollenactie 
2021
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Vervoer vanwege 
identiteit

Gerealiseerd project

De bewuste keuze voor Adullam brengt 
met zich mee dat de reisafstanden 
veelal groter zijn, dan wanneer 
de deelnemer het dichtstbijzijnde 
dagactiviteitencentrum zou bezoeken.
 
Als Adullam geen vervoersoplossing biedt, 
ontvangen deelnemers niet de dagbeste-
ding die past bij hun niveau en mogelijk-
heden. Adullam zet voor deze deelnemers 
busvervoer in. 

De kosten van het busvervoer worden niet 
volledig door de gemeente of overheid ver-
goed. Door het vervoer te organiseren met 
vrijwilligers, houden we de kosten zo laag 
mogelijk zonder de kwaliteit uit het oog 
te verliezen. De busvrijwilligers komen uit 
de achterban en we zorgen voor nette en 
goede bussen. De aanschaf van de bussen 
(sommige ingericht voor rolstoelvervoer) en 
de overige kosten (zoals onderhoud, brand-
stof ) vragen om een flink geldbedrag.

Mede dankzij uw hulp komen de vervoers-
kosten niet ten laste van de zorgverlening 
en de begeleiding. Zo draagt u er ook aan bij 
dat Adullam betekenisvol werk kan bieden! 

Zie ook www.adullamzorg.nl/comitenieuws voor de 
opbrengsten van het comité in uw regio.

Giftenverantwoording

Giften van 
bedrijven

Giften uit
nalatenschappen

Totaal Stichting Steun Adullam

1E TM 3E KWARTAAL 2020

€ 988.962

BEGROOT 2021 

€ 1.088.500
1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 724.464

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten 1e tm 3e kwartaal 2021 € 23.600

In het derde kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen:
A. de G. € 1.000 

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 29.500

1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 41.584
1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 182.539

1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 68.185
1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 327.902

1E TM 3E KWARTAAL 2021

€ 51.154
1E TM 3E KWARTAAL 2020 

€ 286.554

1E TM 3E KWARTAAL 2020 

€ 34.809
1E TM 3E KWARTAAL 2020 

€ 109.818

1E TM 3E KWARTAAL 2020 

€ 94.049
1E TM 3E KWARTAAL 2020 

€ 372.427

1E TM 3E KWARTAAL 2020 

€ 67.705

BEGROOT 2021

€ 100.000

BEGROOT 2021

€ 45.000
BEGROOT 2021

€ 370.200

BEGROOT 2021

€ 120.000
BEGROOT 2021

€ 333.000

BEGROOT 2021

€ 96.600

Steun Adullam
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Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld
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In memoriam

De heer B.J. van der Vlies  

Op 7 november 2021 nam de Heere de heer ir. B.J. van der Vlies uit 
dit leven weg in de leeftijd van 79 jaar.

De heer Van der Vlies was van 2011 tot en met 2019 lid van de Raad 
van Toezicht van onze stichting. Vanaf 2014 was hij secretaris. Hij 
kwam in de Raad van Toezicht (toen Raad van Beheer) nadat hij was 
gestopt met de landelijke politiek. 

Een grote betrokkenheid op de gehandicaptenzorg had hij al veel 
eerder. Toen in de Kamervergadering veel geld beschikbaar werd 
gesteld voor sport maar niet voor de gehandicaptenzorg, maakte hij 
heel helder duidelijk dat dit zo niet kon. 

Toen bij zijn aantreden bij Adullam werd gevraagd: “Wat is uw 
verbondenheid met Adullam?” antwoordde hij: “Van dichtbij heb 
ik gezien wat het betekent als mensen hun familieleden met een 
verstandelijke handicap kunnen toevertrouwen aan een instelling die 
vormgeeft aan een sfeer en een begeleiding naar Bijbelse maatstaven.”  

In de Raad van Toezicht was de heer Van der Vlies een vragensteller. 
De vragen die hij stelde waren voorzichtig en tegelijkertijd heel 
helder. Vragen die vaak het belang van de cliënt of medewerker 
betroffen. Uiteindelijk draait het dan ook om de bewoners, 
deelnemers en medewerkers die de zorg bieden. Ik moet 
terugdenken aan de opening van Kinderdagcentrum De Klimop in 
Zwolle. De heer Van der Vlies vertelde over de blinde Bartimeüs, een 
man zonder zicht, een mens met een beperking maar wel met echt 
uitzicht. De Heere wilde zich over hem, een ellendige, ontfermen, 
zoals de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde deed. Zo wil 
hij zich ook nu nog over dezulken ontfermen.

We denken terug aan de heer Van der Vlies als een man met wijsheid 
en een groot hart voor mensen met een beperking. We wensen zijn 
vrouw bij dit verlies hulp en kracht toe van de Heere. Bovenal past 
het de Heere te erkennen voor wat Hij Adullam gaf in de heer Van 
der Vlies.

A. Prins 
Raad van Bestuur

In memoriam

De heer P.H.D. van Ree

Op 11 september 2021 nam de Heere de heer drs. P.H.D. van 
Ree uit dit leven weg in de leeftijd van 84 jaar. 

Gedurende 37 jaar heeft de heer Van Ree zijn krachten 
mogen inzetten voor Adullam. Hij behoorde bij de mannen 
van het eerste uur. Gedrongen om mensen met een 
beperking een plek te bieden, waar mensen zich thuis 
voelen in lijn met gezin en kerk.   

Hij was nauw betrokken bij de start van de eerste 
voorzieningen van Adullam. De achterban was milddadig 
in het geven van giften, voelde de nood, was betrokken en 
droeg Adullam op in het gebed. De heer Van Ree mocht 
met verwondering zien hoe de Heere daarin voorzag: 
“wonderlijk heeft uitgeholpen.” 

Hij vond het bezoeken van de voorzieningen het mooiste 
werk bij Adullam. “Dit waren waardevolle momenten 
om direct contact te hebben met de gehandicapten en 
de medewerkers. Hierdoor wordt inzicht gekregen wat 
verantwoorde zorg voor Adullam betekent.”

De heer Van Ree was een zeer bekwaam registeraccountant. 
De talenten die hij had gekregen mocht hij inzetten voor 
de medemens met een beperking en het bouwen aan een 
financieel gezonde organisatie. Het was goed om met hem 
samen te werken, hij was een betrokken, principieel en 
kundig man.

We wensen zijn vrouw bij dit verlies de hulp en kracht toe 
van de Heere. We zijn haar dankbaar voor al de uren dat 
zij haar man aan Adullam ‘afstond’ en haar meeleven met 
Adullam. 

Bovenal past het de Heere te erkennen voor wat Hij 
Adullam gaf in de heer Van Ree.

A. Prins 
Raad van Bestuur

 In het maartnummer 2022 wordt een ‘In Memoriam’ geplaatst omtrent Joanne van den Noort (overleden op 5 oktober), Piet 
Verkade (overleden op 28 oktober), Jannie Lavèn (overleden op 5 november), Francina Eikelboom (overleden op 6 november), 

Jacob Imminkhuizen (overleden op 6 november) en Willie Heuvelman (overleden op 6 november).
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Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

Maasheim
11.  Arnette Dunsbergen  

als begeleider i.o.
12.  Annelies Westerbeke als begeleider 
13.  Herman van der Wilt als begeleider i.o. 
14.  Belise Oosterom als begeleider 
15. Rebekka Spek als begeleider i.o. 
16. Charlotte Groenendijk als begeleider 
17. Els de Bruijn als begeleider 
18. Renate Suijker als begeleider 
19. Teunette van de Pol als begeleider 

Beekheim
20.  Melissa Soetendaal als begeleider i.o. 
21.  Herjanne van de Munt  

als begeleider i.o.
22.  Niels Hoogstraten als begeleider i.o. 

Molenheim
23.  Dineke Roodhorst-Passchier  

als begeleider
24. Johan Verheij als begeleider i.o. 

Regelmatig zijn wij nog op zoek naar nieuwe collega’s. 
Ben jij op zoek naar een baan in de gehandicaptenzorg? 

Lees dan meer over ervaringen van medewerkers en houd 
de vacatures in de gaten op werkenbijadullam.nl

Ook werken bij Adullam?

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

Nieuwe 
medewerkers

23

20

10
1312

9

15 16

21

17

22

7 8

18 19

3 62 4 5

Centraal Bureau
1. Jaco den Besten  
 als adviseur communicatie

Muiderheim
2.  Lisanne van der Steege-Huiskamp  

als verpleegkundige 
3.  Clarise Slager als begeleider
4.  Maartje van der Weerd  

als begeleider i.o. 
5.  Belinda van der Steege - Nijsink  

als begeleider
6.  Anna Dolderman  

als begeleider per 01-09-2021

Kroonheim
7.  Nelissa van de Pol als begeleider i.o. 
8.  Jacorine Pater  

als huishoudelijk medewerker 
9.  Rinske Kolk -Visser  

als zorgassistent i.o. 
10.  Rosalie Kooiker als begeleider

Polderheim
25.  Marije Versluis als begeleider i.o.

Wilgenheim
26.  Martijntje Muilwijk als begeleider 
27.  Renske van der Werf als begeleider

Horstheim
28. Gerdien Mulder als begeleider i.o. 

KDC De Klimop
29. Wilhelmina de Boer als begeleider 

Veldheim
30. Francina Geurtsen als begeleider i.o. 
31. Dinant Waasdorp als begeleider 

KDC De Klimboom (Rehobothschool)
32. Jo-Anne van de Woestijne als begeleider i.o. 
33. Else Brinkman als zorgondersteuner onderwijs
34.  Lisanne van Meeuwen-Milort  

als zorgondersteuner onderwijs 

14

24

30
27

28 29

25

26 31 32 33 34
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Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

15 september 2021
Hanna van Dijk 
(Maasheim) en 
Izak de Heer

9 juli 2021
Aline Beens (De Klimop) en 
Wilbert Boer

19 augustus 2021
Rianne Snetselaar (De Klimop) 
en André van de Streek

27 augustus 2021 
Anne-Marijn van Braak 
(Muiderheim) en John 
van Ommen

10 september 2021
Marianne Verduijn 

(Wilgenheim) 
en Kobus 
de Bruijn 

9 juli 2021
Marijke Berkhof 
(Kroonheim) en 

Gerwin van 
de Geer

2 juli 2021
Chantal Krieger (Kroonheim) en 
Elbert Lassche

 Wij zijn getrouwd!

Karel van Welie, 
begeleider 
Kroonheim

Annerieke van der 
Spek, begeleider 

Wilgenheim

Albert van Elp, 
teamleider 
Kroonheim

Peter van Wijk, 
begeleider 

Wilgenheim

Annelies Kleijer - 
Lindhout, begeleider 

Eliëzerhof

Alie Visscher, 
begeleider 
Streekheim

Diny van Aalst, 
begeleider 

Wilgenheim

12,5 jaar werkzaam bij Adullam
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Even buurten

De Koningshof bewoners waren een dag vrij omdat hun werkplekken 
werden verhuisd. Daarom bedachten hun begeleiders een uitje: 
bowlen en pannenkoeken eten. Wat was dát genieten! Nog steeds 
komt het terug in de alledaagse gesprekjes.

Prinsjesdag

Voor deelnemers van De Winkel 
(Maasheim) was het leuk en interessant 
om de troonrede te horen en zien 
voorlezen door de koning.

Zie Marsel toch eens 
druk zijn! De zakjes die-
renvoer, door andere 
deelnemers ingepakt, 
sealt Marsel netjes 
dicht. Zo wordt het werk 
mooi verdeeld. Marsel 
woont en werkt op 
Muiderheim.

Evert (links) en Hans 
van De 10 Domeinen 
kletsen op het terrein 

van Kroonheim gezellig 
effe bij als mannen 

onder elkaar.
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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 Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim 
Uddel
T 088 238 58 00

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

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel
T 088 238 58 97

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

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

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00
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www.adullamzorg.nl

Tenslotte

Vrijdag 17 september 2021 is Streekheim, de nieuwe 
woonvoorziening van Stichting Zorg Adullam te Staphorst, 
officieel geopend. Dhr. R. Bisschop, Tweede Kamerlid SGP, heeft 
samen met bewoner Karel de openingshandeling verricht. Het 
doorknippen van twee linten met een grote schaar geeft toegang 
tot de groepen De Brink en De Haard, De Steeg en De Hilde.

Voorafgaand aan de openingshandeling was er een samenkomst in 
De leerkamer, het verenigingsgebouw van de Hersteld Hervormde 
Kerk. Ds. H.H. Romkes opende de bijeenkomst met een korte medi-
tatie over 2 Korinthe 5 vers 1. Daarna volgde een interview over 
de totstandkoming en realisatie van Streekheim met Dhr. A. Prins, 
Raad van Bestuur, J.D. Meijering, manager Zorg, V. Spiker, team-
leider en A.A. Boessenkool, begeleider. Vervolgens leverde elke 
woongroep hun bijdrage door middel van een gedicht, het zingen 
van een Psalm of gezang. De voorzitter van de Raad van Toezicht, 
drs. Van Beijnum, sloot de bijeenkomst af. Nadat iedereen langs 
de route stond opgesteld, kwamen dhr. R. Bisschop en bewoner 
Karel aan op een duofiets, waarmee ze een grote schaar vervoer-
den. Hiermee knipten ze vervolgens de linten door bij de twee 
toegangspaden tot de woonvoorziening. Tenslotte onthulde dhr. 
R. Bisschop samen met twee bewoners een zonnewijzer. Het is een 
instrument waarmee de tijd kan worden afgelezen. Op de zonne-
wijzer zit ook een pijl, die naar boven wijst. Ieder mens is op reis 
naar de eeuwigheid. Vanuit dat perspectief mag Stichting Adullam 
zorg verlenen. Waarde(n)volle zorg.

Streekheim officieel geopendBinnen 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):
Jaco den Besten 
(voorzitter), Rosanne Baan, 
Hanne-José Huisbrink, 
Woukje Nieuwenhuis-
Doornenbal, Anne Rebel-
Lodder, Jan van Velthuizen.

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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