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Adullam Contact staat deze keer 
in het teken van ons 40-jarig 
jubileum dat we officieel op 
D.V. 22 maart 2022 mogen 
herdenken. Het is een speciale 
uitgave met onder meer 
interviews van medewerkers 
van het eerste uur, maar ook 
vanwege het feit dat we nog 
nooit zoveel In Memoriams 
hebben moeten plaatsen. Het 
bepaalt ons bij de eindigheid 
van het leven. Laat dat steeds 
onze overdenking zijn, ook bij de 
viering van ons jubileum. 
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Geliefde medereizigers, wij beluisteren in deze woorden 
dat David een schuilplaats bereid heeft voor zijn broe-
ders, het huis zijns vaders, voor al die benauwden, schul-
digen en bitterlijk bedroefden. Deze tekst wijst ons heen 
naar de meerdere David. Hij, Christus, is van eeuwigheid 
door God de Vader verordineerd en gezalfd tot Profeet, 
Priester en Koning. 

Christus is gekomen om de deugden van Zijn Vader op 
te luisteren en Gods eer te herstellen. De helse Saul had 
het op Hem gemunt, ook op dat volk. Christus heeft door 
Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid aan het recht 
Zijns Vaders volkomen genoeg gedaan. Hij heeft voor dat 
volk, wat Hij reeds van eeuwigheid van Zijn Vader gekre-
gen heeft, dat lag onder die goddelijke toorn en onder de 
vloek der wet, in de macht der duisternis, in de klauwen 
van die helse Saul, een Schuilplaats bereid in Zijn wonden. 
De wonden van Christus zijn de enige Schuilplaats des 
Allerhoogsten. Onder Zijn vleugelen is behoudenis, veilig-
heid, rust, liefde, verberging en beschutting te verkrijgen. 
Dat heeft Christus bereid en dat voor het ganse huis Zijns 
Vaders, voor Zijn broeders. Wie zijn dat dan? Dat zijn weg-
lopers, rebellen, opstandelingen; maar door de Vader van 
eeuwigheid verkoren. En die worden in de tijd getrokken, 
door Gods Geest wederbaard, zodat zij acht slaan op het 
Woord, gesproken door Gods knechten. En degenen die die 
roepstem horen: Wend u naar Mij toe en wordt behouden; 
diegenen waar nu Gods Woord zijn kracht mag doen, die 
horen het met doorboorde oren en komen derwaarts tot 
Hem af; die komen met geween en worden met smekingen 
gevoerd. Alle man die benauwd, bedroefd is; die schuldigen, 
die bij Saul niet meer kunnen leven, waar de zonde hun de 
dood is geworden. Die benauwd zijn, belast met een pak 
van zonden, waar de goddelijke toorn op rust, maar die ook 
bitterlijk bedroefd zijn, God kwijt, tegen God gezondigd, 

schuldig aan Gods wet, schuldig aan het recht Gods. Die 
worden nu gelokt, in de woestijn geleid, maar ook naar 
het hart gesproken. Daar waar er nu van hun zijde geen 
weg meer is, geen ontkoming, geen schuilplaats en dat 
rechtvaardig. O wonder, als door het ware geloof die ware 
Schuilplaats, Hij, de Gegevene van de Vader, geopenbaard 
wordt. Wat wordt die Schuilplaats dierbaar, beminnelijk, 
gepast, onmisbaar en noodzakelijk voor dezulken. Dan kun-
nen zij niet rusten voordat zij in die Schuilplaats gebracht 
zijn. En hoe komen zij nu in die Schuilplaats? Alleen met 
verlies van eigen leven. Want de Heere werkt op de verheer-
lijking van Zijn deugden aan. Wie zijn leven zal verliezen om 
Mijnentwil, die zal hetzelve behouden. In de Schuilplaats 
gebracht, onder Zijn vleugelen, in Zijn wonden te mogen 
schuilen, daar is vrede, liefde, beschutting. Daar mogen zij 
het vette van Zijn Huis proeven en smaken. Daar wordt de 
rust geschonken, daar is Gods toorn geblust. Een zoete, 
zalige vrede wordt daar gesmaakt, daar is behoudenis.

Geliefde bewoners en bezoekers van Adullam en wij allen, 
alleen in deze Schuilplaats is verberging voor de toeko-
mende toorn. Deze Schuilplaats roept u en mij nog toe: 
Wend u naar Mij toe, wordt behouden. Hij staat nog te 
nodigen, er is nog plaats. Deze Schuilplaats is nog open. 
Haast u dan, spoed u om des levens wil, want de Rechter 
staat voor de deur.

 Wees mij een rots, om in te wonen;
 Een schuilplaats, waar mijn hart
 Steeds toevlucht vindt in smart;
 Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
 Dat Gij, o groot’ Ontfermer,
 Mijn burg zijt en Beschermer.

Psalm 71: 2

Overdenking

"En tot hem vergaderden alle man die benauwd was, en alle 

man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk 

bedroefd was, en hij werd tot overste over hen." 

1 Sam. 22:1,2

De spelonk van Adullam

Ds. P. de Boer, Echteld-Ochten
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In memoriam

Dineke van Asselt  
Op donderdag 24 februari nam de Heere Dineke van Asselt uit dit leven weg in de leeftijd van 67 jaar. Dineke woonde sinds 2001 op Kroonheim. 
Dineke was een betrokken bewoonster met een groot doorzettingsvermogen en enorme wilskracht. Ze genoot van de huiselijke sfeer, psalmen 
zingen en luisteren, maar ook van de activiteiten en de contacten met medebewoners, familie en begeleiding. Dineke hield alles om haar heen 
nauwlettend in de gaten en wist ondanks haar beperkte woordenschat in verschillende klanken ons duidelijk te maken wat ze bedoelde. 
Wij zullen haar in alles missen.

Dinsdag 1 maart, het zou haar verjaardag zijn, is Dineke van Asselt begraven. De rouwdienst en begrafenis werden geleid door ds. W. Pieters. In het 
bijzijn van broers, schoonzussen, neven, nichten, verdere familiebetrokkenen, bekenden en een groot aantal collega’s van de Kasteelhof vond de 
korte maar ernstvolle plechtigheid plaats. Vanuit Psalm 84 (lievelingspsalm van Dineke) mediteerde ds. Pieters over het allerbelangrijkste in dit leven.
 
De Heere sterke haar familie, evenals de medebewoners en collega’s van Kroonheim, in dit smartelijke verlies en heilige deze roepstem aan ons 
aller hart.

Johan Riezebos, locatiemanager

In memoriam

Ali Koppelman
In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Heere op Zijn tijd, voor 
ons onverwacht, op 10 januari 2022 uit ons midden weggenomen 
onze gewaardeerde collega Ali Koppelman in de leeftijd van 61 jaar. 

Ali heeft sinds 2016 als huishoudelijk medewerkster op 
Schoonsterheim en vanaf 2021 op Streekheim op de Haard en de 
Hilde gewerkt. Ze heeft haar werk zorgvuldig en plichtsgetrouw 
gedaan. Ze straalde rust en liefde uit naar de bewoners en collega’s. 
Ali heeft in deze periode ook als begeleider op de woongroep 
gewerkt, ze genoot van het begeleiden van de bewoners.

Zaterdag 15 januari is Ali begraven. In de rouwdienst, die geleid werd 
door ds. H.J. van Marle, werd gesproken over de woorden uit Mattheüs 
14: 24 en 25: “En het schip was nu midden in de zee, zijnde in de nood 
van de baren; want de wind was hun tegen. Maar ten vierde wake des 
nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.”   

Een diep indringende boodschap is er tot ons gekomen. Het leek zo 
rustig, maar opeens was de storm er en was er grote nood. Maar ook 
in de storm is de Heere er. Hij ziet en doorgrondt ons. Voor ons blijft 
de vraag over, die we de zondag ervoor in de leesdienst hoorden: Is 
het wel met u?  Onze bede is dat de Heere deze roepstem wil heiligen 
aan ons aller hart. 

We wensen Ali’s man, kinderen en kleinkinderen en de betrokkenen 
van Streekheim de troost en de ondersteuning van de Heere toe in 
dit plotselinge verlies.

Heleen Wisse, locatiemanager

In memoriam

Francina Eikelboom
Na een kort ziekbed heeft Francina Eikelboom op 6 november 2021 
het tijdelijke met het eeuwige verwisseld in de leeftijd van 42 jaar. 
Francina werkte vanaf 1999 op dagactiviteitencentrum Horstheim en 
woonde vanaf 2021 op woonvoorziening Streekheim. Ze laat een lege 
plek, maar ook warme herinneringen achter, aan wie zij als persoon 
was. Bovenal heeft ze een boodschap voor ons achtergelaten, want 
van haar sterven is een roepstem uitgegaan; gedenkt te sterven, die 
dag komt voor ieder van ons.

De rouwdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden op vrijdag 
12 november in IJsselmuiden. Francina kende veel psalmen, de 
psalm waar Francina met name ook tijdens haar ziekzijn bij leefde 
was Psalm 91:1 berijmd. De woorden van deze psalm zijn ook tot 
ons gekomen in de rouwdienst waarin ds. H.J. van Marle voorging. 
Hij sprak over Psalm 91:1: “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten 
is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen”. Ds. 
van Marle benadrukte dat het noodzakelijkste in ons leven is, dat we 
geborgen zijn in de Schuilplaats des Allerhoogsten.

Groot is het gemis bij de bewoners van Streekheim en de 
deelnemers van Horstheim met hun begeleiding. Ook nam Francina 
een eigen plaats in binnen haar familie, sterke de Heere haar 
ouders, broer en zussen en verdere familie, maar ook de bewoners/
deelnemers en de teams van Streekheim en Horstheim in dit verlies.

Dat deze roepstem geheiligd mag worden aan ons aller hart.

Heleen Wisse, locatiemanager
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In memoriam

Anton Verdoes  
Op 25 november 2021 nam de Heere Anton Verdoes uit dit leven weg 
in de leeftijd van 37 jaar. Anton is overleden na een periode van ziekte 
(corona-virus).

Anton woonde thuis bij zijn ouders en nam sinds 7 september 2002 drie 
dagen per week deel aan de dagbesteding op DAC Kroonheim. De laatste 
tijd werkte hij op de groep Atelier ’t Kroontje. We denken terug aan Anton 
als een vriendelijke en lieve deelnemer. Hij was rustig en gezellig aanwezig, 
werkte hard, was altijd bereid om te helpen en betrokken op de ander. Hij 
gaf graag complimenten aan begeleiders en deelnemers. Hij hield van een 
positieve sfeer en nam hier ook zelf aan deel. 

Op 1 december hebben de rouwdienst en begrafenis van Anton Verdoes in 
besloten kring plaatsgevonden in het kerkgebouw van de Gereformeerde 
Gemeente in Uddel, onder leiding van ds. G. van Manen. De dominee 
sprak over Jeremia 31: “Bedwing uw stem van geween en uw ogen van 
tranen; want er is loon voor uw arbeid… En er is verwachting voor uw 
nakomelingen, spreekt de HEERE.” Anton is begraven op de Algemene 
Begraafplaats in Uddel. 

We wensen zijn familie bij dit verlies de hulp en kracht toe van de Heere.

Johan Riezebos, locatiemanager

In memoriam

Pieter Verkade  
Op donderdag 28 oktober nam de Heere Pieter Verkade uit dit leven weg in de leeftijd van 56 jaar. Al enige tijd waren er zorgen om zijn 

gezondheid en namen de lichamelijke klachten toe. Eind oktober werd Pieter positief getest op corona, enkele dagen later overleed hij. 

Pieter woonde van 2001 tot 2018 op Kroonheim, op de Zanglijster en kreeg dagbesteding op ’t Stekje. Sinds 2018 nam Pieter deel aan de 

huiskamergroep en verhuisde hij samen met zijn groepsgenoten naar de Kasteelhof.

Pieter was een vrolijke, actieve bewoner die erg genoot van de sfeer en de contacten met medebewoners, familie en begeleiding. Hij kon 

genieten van de activiteiten op de groep. We missen zijn klanken, geluiden en zijn manier van spelen. Pieter genoot met name van het zingen 

van de psalmen en het orgelspel. Ook kon Pieter op zijn eigen manier meebidden bij de maaltijden, het ochtend- en avondgebed. Dinsdag 2 

november vonden de rouwdienst en de begrafenis plaats vanuit de Hersteld Hervormde Kerk in Elspeet, waar dominee W. Pieters stilstond bij 

Psalm 116 : 4a: “Maar ik riep den Naam des HEEREN aan.” Pieter is begraven op de begraafplaats in Elspeet.

We wensen zijn familie bij dit verlies de hulp en kracht toe van de Heere.

Johan Riezebos, locatiemanager

In memoriam

Jannie Lavén  
Op 5 november 2021 nam de Heere Jannie Lavén uit 
dit leven weg in de leeftijd van 68 jaar.

Jannie woonde sinds 2 oktober 2015 op Kroonheim. 
De woongroep waar zij deel van uit maakte was de 
Kasteelhof.  We denken terug aan Jannie als een opge-
wekte vrouw. Ze reageerde vaak enthousiast op haar 
familie en de begeleiding. Dit werd vanwege van haar 
gezondheid in de loop der jaren minder. Jannie hield 
van zingen en het luisteren naar zang zoals van psal-
men. Hier reageerde ze vaak op. Ze heeft zelf ook op 
koor gezeten. 

Op donderdag 11 november vonden de rouwdienst 
en de begrafenis plaats in Leersum. Dominee W. 
Pieters stond stil bij Psalm 42:2: 
“’t Hijgend hert, der jacht ontkomen.” 
Dit was een bekend vers voor Jannie. 

We wensen haar familie bij dit verlies de hulp en 
kracht toe van de Heere.

Johan Riezebos, locatiemanager
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In memoriam

Jacob Imminkhuizen   

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 november 
nam de Heere Jacob Imminkhuizen uit dit leven weg. 
Jacob is 71 jaar geworden. Jacob woonde sinds 1998 
op Kernheim in Lunteren en sinds 2001 op Kroonheim, 
op de Zanglijster, hij kreeg dagbesteding op ’t Stekje. 
Sinds 2018 nam Jacob deel aan de huiskamergroep en 
verhuisde hij samen met zijn groepsgenoten naar de 
Kasteelhof.

Jacob was een vrolijke, opgewekte bewoner die hield 
van buiten zijn, ritjes met de bus en een gezellige sfeer 
op de groep. Wanneer er psalmen gezonden werden, 
was aan hem te zien hoezeer hij daarvan genoot. Ook 
was Jacob altijd heel eerbiedig tijdens de godsdienstige 
momenten.
 
Jacob had veel wilskracht en was een doorzetter. Dat 
toonde hij duidelijk als hij iets wilde doen zonder hulp 
van anderen. Ook kon Jacob duidelijk laten merken wat 
hij wel en niet wilde. 

Er waren al een tijdje zorgen over de gezondheid 
van Jacob. Eind oktober werd hij positief getest op 
corona. Soms leek het beter te gaan, dan weer ging hij 
achteruit. Uiteindelijk zagen we toch steeds vaker dat 
Jacob achteruit ging en kwam zijn einde.

Jacob is op vrijdag 12 november in Langbroek 
begraven. De rouwdienst en de begrafenis werden 
geleid door ds. D.C. Flapper, die mediteerde over Psalm 
90 : 12: “Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs 
hart bekomen.”  

We wensen zijn familie bij dit verlies de hulp en kracht 
toe van de Heere.

Johan Riezebos, locatiemanager

In memoriam

Joanne van den Noort

Op dinsdag 5 oktober jl. overleed onze collega Joanne 
van den Noort op het alleronverwachts. Ze is dertig 
jaar geworden. Joanne werkte sinds 1 juli 2021 op 
Kroonheim en was begeleider op de Kasteelhof. Daar 
heeft ze zich ingespannen om met de liefde van haar 
hart en de haar geschonken gaven onze bewoners te 
verzorgen en te begeleiden. 

Een zeer aangrijpend bericht. Het heeft de direct 
betrokken collega’s, maar daarnaast ook heel 
Kroonheim, diep geschokt. Op de rouwkaart was te 
lezen: “Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een 
bloem…” Psalm 103 : 8 berijmd. 

Het is een werkelijkheid die nauwelijks te bevatten 
is. Zeker voor degenen die naast haar stonden op de 
groep. Maandagavond 4 oktober werkte Joanne nog. 
Na haar dienst is ze, net als de andere collega’s van de 
avonddienst, naar huis gegaan. Dinsdagavond was zij 
niet meer. 

Zaterdag 9 oktober hebben de rouwdienst en 
begrafenis plaatsgevonden. Daar waren veel collega’s 
bij aanwezig. Tijdens de rouwdienst werden we bepaald 
bij Job 5 : 18, waar Elifaz tot Job spreekt: “Want Hij 
doet smart aan en Hij verbindt; Hij doorwondt en Zijn 
handen helen.” 

De Heere zegene en heilige deze roepstem aan ons 
aller hart. Moge Hij Zijn genadige ondersteuning geven 
aan de rouwdragende familie, vrienden en alle direct 
betrokkenen die met Joanne hebben samengewerkt.

Johan Riezebos, locatiemanager
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In memoriam

Wim Slappendel  

Op dinsdag 23 november nam de Heere Wim 
Slappendel van ons weg in de leeftijd van 72 jaar. Wim 
werd op 9 november ziek (hij testte positief op corona). 
Na twee weken van hoop en vrees is hij overleden. 

Voordat Wim bij Adullam ging wonen, woonde hij ruim 
17 jaar bij zijn broer en schoonzus. Daarna logeerde 
Wim op de Mantelienge in Ouddorp. Vervolgens 
ging hij naar de Lindenhof in Staphorst en kreeg hij 
dagbesteding op Horstheim. Vanaf 2008 woonde 
Wim op Polderheim in Alblasserdam en kreeg hij 
dagbesteding op Waardheim. Sinds 2015 woonde Wim 
op Kroonheim, op de woongroep Paleishof en werkte 
hier eveneens bij ‘Inpak-Uniek’.

We herinneren ons Wim als een man die hield van 
gezelligheid, gaf om zijn medebewoners en het 
personeel en hen ook regelmatig wees op het Ene 
nodige. We missen hem in zijn warme aanwezigheid en 
altijd meelevende karakter. 

Op dinsdag 30 november is Wim in Waddinxveen 
begraven. Tijdens de rouwdienst las ds. P. van Veen voor 
uit Psalm 90 en mediteerde hij over de roepstem die 
tot ieder van ons komt. Bij het graf kwam nogmaals de 
indringende oproep om ons te bekeren. Wim gaf ons 
ook altijd mee: “Het Ene nodige toegewenst.” 

De Heere sterke de achtergebleven broers, 
schoonzussen, zwager, neven, nichten en verdere 
familie, evenals de medebewoners en begeleiders 
van Kroonheim, met name zij die dicht om Wim heen 
stonden. Hij heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Johan Riezebos, locatiemanager

In memoriam

Willie Heuvelman

Op 6 november nam de Heere Willie Heuvelman uit dit 
leven weg. Willie mocht de leeftijd van 72 jaar bereiken. 
Willie kreeg vanaf 2011 tot 2013 dagbesteding bij 
Waardheim in Puttershoek. Sinds 2013 woonde Willie 
op Kroonheim. Willie woonde eerst op de Rietzanger, 
daarna op de Zanglijster. Willie kreeg dagbesteding 
op ’t Stekje. Sinds 2018 nam Willie deel aan de 
huiskamergroep en verhuisde zij samen met haar 
groepsgenoten naar de Kasteelhof.

Willie was een rustige, stille bewoner die erg kon 
genieten van persoonlijk contact. Even een knuffel 
of een aanraking deed haar erg goed. Willie had haar 
eigen bijzondere plekje bij medebewoners, familie en 
begeleiding. 

Er waren al een tijd zorgen over de gezondheid van 
Willie. Eind oktober werd zij positief getest op corona. 
De toestand verslechterde elke dag en na ruim een 
week overleed zij. Op 11 november vond de rouwdienst 
plaats die geleid werd door ds G.W.S. Mulder. Tijdens 
de rouwdienst sprak de dominee uit Psalm 42: 2 en 
3. Na de rouwdienst vond de begrafenis plaats op de 
begraafplaats in Krimpen aan den IJssel. Op het graf 
sprak de dominee nog enkele woorden uit Psalm 75. De 
begrafenisverzorger sprak een dankwoord uit namens 
de familie. 

We wensen haar familie bij dit verlies de hulp en kracht 
toe van de Heere.

Johan Riezebos, locatiemanager

Adullam Contact   |   7
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40 jaar Adullam

A. Prins, Raad van Bestuur Adullam-Actueel

Dit jaar mogen we herdenken dat het 40 jaar geleden is dat het initiatief tot de oprichting van 
Adullam is ontstaan. De heer K. van der Plas als initiatiefnemer en secretaris (later voorzitter) 
van het bestuur, schreef in het eerste kwartaalblad over het doel van Adullam: ‘Ondanks alle 
bijkomende zaken blijft evenwel het doel om onze gehandicapte kinderen te mogen voorzien 
van de verantwoorde opvang en bezigheid rondom Gods Woord en Wet. Zodat zij binnen de 
grenzen van het eigen milieu kunnen worden opgevangen.’ 

Daar was behoefte aan. In voor-
zieningen van algemene of een 
verwaterde christelijke signa-

tuur werd dat niet gevonden. Daar 
voelden mensen zich niet thuis, daar 
werd geen veiligheid ervaren wat juist 
zo belangrijk is!

De naam Adullam als een schuil-
plaats geeft dat ook aan. Een schuil-
plaats voor David en zijn getrouwen 
tijdens de vervolging van Saul. Ds. D. 
Heemskerk, die vanaf het begin zitting 
had in het bestuur, schreef daarover 
in één van de eerste bladen: ‘Mogen 
we echter toch ook niet zeggen, tot 
hiertoe heeft de Heere ons geholpen. 
Dat in deze tijd nog een plaats verkre-
gen mag worden, waar gehandicapten 
bijéén mogen zijn, samen mogen wer-
ken, rekening trachten te houden met 
Gods Woord en Zijn geboden. Als het 
dan een plaats mag zijn waar de Heere 
ons bracht? Als het nu eens zo mocht 
zijn, in dit Adullam, dat het niet alleen 
een plaats van verdrukking was. Maar 
dat er iets van zalving van Zijn Geest 
ervaren mocht worden, dat het leiding 
en gehandicapten weleens ervaren 
werd, dat er een uitgang mocht zijn 
naar de Hemel.’

Eerste voorzieningen
De eerste tijd stond in het teken van 
het starten van de eerste voorzienin-
gen. Boerderij Veldheim is in 1987 
geopend en gezinsvervangend tehuis 

Maanderheim in 1989. Veel mensen 
hebben zich daar voor ingespannen, 
geld gegeven en gebeden. Adullam 
heeft in die 40 jaar mogen uitgroeien 
tot een landelijke organisatie, waar 
meer dan vijfhonderd mensen zorg 
mogen ontvangen. Waar vakbekwame 
mensen op een professionele en harte-
lijke wijze vanuit de identiteit van Gods 
Woord zorg mogen bieden.

Inzet van velen
Veel mensen hebben in die 40 jaar zich 
ingespannen voor Adullam. Dit werk 
had een plek in hun hart, als bestuurs-
lid, als ouder of familielid, als medewer-
ker, als vrijwilliger op velerlei vlak, als 
donateur. De steun van al die mensen 
kon Adullam niets missen! We zijn hen 
dankbaar dat zij dit wilden en mochten 
doen. Wat was hun drijfveer? Een pas-
sende plek bieden voor mensen met 
een beperking met de identiteit zoals 
thuis en in de kerk. Zorg vanuit het 
eeuwigheidsperspectief. Dat was voor 
hen van betekenis. Dat is het nu nog. 
Dit is waarom mensen kiezen voor 
Adullam om te wonen, te werken, 
te leren of te logeren. Omdat 
identiteit er toe doet!

Jubileumavond
Op D.V. 16 juni hopen we het 
40-jarig jubileum van Adullam 
te herdenken. In dit blad vindt 
u een vooraankondiging met 
een speciaal jubileumlogo. U 

bent van harte (digitaal) uitgenodigd.
Adullam mocht in die 40 jaar een plaats 
zijn waar Gods Woord open gaat, waar 
gebeden wordt of de Heere Zijn Geest 
aan het woord wil paren. In die tijd 
heeft Adullam ‘engelen’ geherbergd 
waar getuigenis vanuit mocht gaan. De 
Heere heeft het werk willen zegenen. 
Alleen Hem zij de eer!

Komt, laat ons samen Isrels HEER’,
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.
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ToeZicht

Toezicht vanuit eeuwigheidsperspectief

Mr. G.B. van Driel, vicevoorzitter Raad van Toezicht

De gehandicaptenzorg was er 40 jaar geleden ook, 
maar niet gebaseerd op en ingericht naar Gods 
Woord. Dat bracht de oprichters samen en gesteund 

door vele betrokken mensen kreeg de zorg voor onze men-
sen met een beperking vanaf dat moment inhoud en vorm. 

Geesten
De veranderingen in 40 jaar zijn enorm. Zorg bezette de 
oprichters toen, maar zorg bezet de Raad van Bestuur en 
de Raad van Toezicht vandaag ook: welke geesten waren er 
rond die tegen alles wat met Gods Woord te maken heeft, 
ingaan? Wat wordt ons opgelegd vanuit ‘Den Haag’ en wat 
betekent dat voor het inrichten van de zorg zoals het 40 
jaar mocht zijn?

Korting op gelden
Het ‘houden van toezicht’ is later pas gekomen en ontlast 
de overheid bij het toezichthouden op bijvoorbeeld de 
aanwending van de zorggelden. Maar een toezichthouder 
moet zich daarnaast ook (subtiel) gaan bezig houden met 
andere thema’s zoals diversiteit, wilsbekwaamheid, toela-
tingsbeleid medewerkers, een niet op identiteit gebaseerde 
grondslag en eenvoudig gezegd: te veel Bijbel, te wei-
nig modern, te bekrompen beleid, kan leiden tot 
korting op de gelden.  

Toezicht in eeuwigheidsperspectief
We willen zorg blijven verlenen in eeuwig-
heidsperspectief en ook ons toezicht hoort 
in dat licht te staan. Met de vraag of de Heere 
ons werk, vaak in eenvoud aan de 
harten van de cliënten gelegd, wil 
zegenen. Ben ik te somber als ik 
me afvraag of, dat wat we nu zo 
waarderen in Adullams zorg, 
wel eens minder vanzelf-
sprekend wordt in de 
nabije toekomst? 

Niemand weet wat de toekomst brengt. Blijven we die 
ruime krijgen bij de inrichting van de gehandicaptenzorg? 
Het is van het grootste belang dat we, ook als toezicht-
houders, niet afwachten tot de regels vanuit Den Haag ons 
bereiken en ‘overvallen’. Het vraagt om doordenking vooraf 
en handelen op het moment dat het nodig is. Dan beslagen 
ten ijs komen, gefundeerd op het Woord, standvastig blij-
ven. Compromissen sluiten op niet fundamentele punten is 
geen probleem. Het aanvaarden van consequenties die het 
standvastig blijven met zich mee brengt is nu makkelijker 
genoemd in deze bijdrage dan de weerbarstige praktijk en 
de gevolgen voor de praktijk. 

Vasthouden
Laten we elkaar vasthouden en gezamenlijk de identiteits-
gebonden zorg blijven dienen. Toezichthouden is meer dan 
controleren achteraf of horen wat de plannen zijn voor de 
toekomst. Dat vraagt de regering en is verankerd in wet-
ten en codes en dat behoren we ook te doen. Maar wat ook 
niet in de nieuwste Governancecode Zorg 2022 staat, is (en 
dan hebben we allemaal dezelfde toezichthoudende taak): 
waakt en bidt, bidt en werkt! 

Terugblik
Terugkijkend op 40 jaar besturen en toezichthou-
den: “Veertig jaar heb Ik verdriet gehad aan dit 
geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwa-
lende van hart, en zij kennen mijn wegen niet” 
(Psalm 95:10). De dankbaarheid aan de Heere voor 
wat Hij geeft: “Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is 
mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?” 

(2 Samuel 7:18). En voor de toekomst: “Maar 
hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, ten-
zij dat Gij mij zegent” (Genesis 32:26).  
“Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij 
biddende begeert, gelooft, dat gij ze 
ontvangen zult, en zij zullen u gewor-
den” (Markus 11:24). 

In dit Adullam-contactblad staan we op meerdere momenten stil bij het 40-jarig 
jubileum. Het is een goede gewoonte om terug te kijken. Terugkijken en het 
achterliggende wegen, op waarde(n) schatten en vervolgens het pand ons 
toevertrouwd blijven bewaren en waar mogelijk en noodzakelijk uitbouwen! 
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Tekst: Anne Rebel-Lodder, beeld: Marri Teeuw

Dit realiseert u zich 
misschien niet: 

dat Adullam in de 
consistorie van de 

Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland 

van Hardinxveld-
Giessendam is 

ontstaan. Op dat 
moment is er vanuit 
dit kerkverband nog 
geen instelling voor 
gehandicaptenzorg. 

Die nood wordt 
gevoeld door ouderling 

Van der Plas, zelf vader 
van een verstandelijk 

beperkte dochter. 

40 jaar Adullam

Op 22 maart 1982 stelt het kerkver-
band een commissie in om onder-
zoek te doen. Dit resulteert in de 
huidige stichting Adullam voor 
Gehandicaptenzorg. Inmiddels 
verlenen we landelijke zorg aan 

ruim 500 cliënten. In dit artikel 
blikken we terug èn laten we twee 
medewerksters aan het woord die 
vanaf het begin bij Adullam heb-
ben gewerkt: Marri Teeuw, inmid-
dels met pensioen en Hendrikje 

12



40 jaar Adullam

      Een eigen plek voor 
onze beperkte naaste

Timmerman-Troost. De eerste 
voorziening waarmee Adullam 
van start gaat, is dagactivitei-
tencentrum Veldheim in Ede. 
Daarna groeit Adullam in 40 jaar 
tijd uit tot een zorgorganisatie 

met een eigen plek binnen zowel 
onze achterban als binnen het zorg-
stelsel. Het past ons om de HEERE 
erkentelijk te zijn voor het bereiken 
van deze mijlpaal. Hij neigde de har-
ten van de vele ouders, verzorgers, 
medewerkers, vrijwilligers, spon-
sors, adverteerders, donateurs en 
adviseurs om ons te steunen. 

A“Adullam 

ontstond 

vanuit nood”
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Jubileumavond
Tijdens een speciale jubileumavond 
op D.V. 16 juni geven we iedereen 
gelegenheid om ons jubileum op 
afstand mee te vieren. Ook zal op 
de diverse locaties aandacht wor-
den besteed aan Adullams jubileum. 
We voegen ’40 jaar’ toe aan ons logo 

en u zult het op onze diverse uitin-
gen tegenkomen.

In deze uitgave van Adullam Contact 
lichten we uit hoe het er in de begin-
tijd aan toe ging op Veldheim en 
op Horstheim. De komende uitga-
ves van Adullam Contact hopen we 

Eke en Albert lezen samen uit de Bijbel.

T“Toen was 

het meer 

een groeps

gebeuren”
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andere locaties te belichten, niet per 
se in chronologische volgorde. Onze 
complete historie vindt u terug op 
www.adullamzorg.nl/historie. 

Een oefening in tevredenheid
Of ze heimwee heeft naar die 
tijd? Marri Teeuw, begeleidster op 

Veldheim van 1987-2017, aarzelt 
even voor ze antwoordt. Ja en nee. 
Hoewel ze Adullam wel heeft zien 
veranderen. Marri: “Toen was de zorg 

meer een groepsgebeuren. Kwam er 
op Veldheim een nieuw kalfje, dan 
gingen we gewoon allemaal naar 
buiten om te kijken. Nu hebben deel-
nemers hun eigen programma.” 

“Wat we deden? Snoep inpakken voor 
verkopingen, of appeltaart bakken. 
We zongen erbij en zorgden ervoor 
dat het voor iedereen fijn was, ook al 
waren er deelnemers die er niet zo’n 
zin in hadden. Dat vormt je. Onze cli-
enten oefenden zich in groepsvaar-
digheden zoals rekening houden met 
elkaar en naar elkaar luisteren. Het 
was een oefening in tevredenheid.” 

E“Er komt nu 

meer op ons 

af, ook op de 

cliënten”

40 jaar Adullam
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“Maar dat heeft twee kanten. Nu is 
de zorg gerichter op de individuele 
behoeftes. Dat is weer een sterke 
kant van het ASBM-model.” 

Eenvoudig
Marri: “Het leven was eenvoudig. Er 
was minder papierwerk, wij waren 
voor 100% bij onze cliënten. Er 
waren minder kwaliteitseisen maar 
we boden hulp naar eigen inzicht.” 

Hendrikje Timmerman – Troost, 
begeleidster op Horstheim sinds 

W“We waren 

een grote 

familie”

E“Er waren 

geen 

individuele 

programma’s”
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1991, herkent dit. Zij startte zelfs 
zonder opleiding voor gehandicap-
tenzorg.  Hendrikje: “De tijd zon-
der computer op de groep was zo 
anders. Hierdoor was het leven rus-
tiger. Er waren minder prikkels. We 
konden ’s middags spontaan beslui-
ten om met de groep naar het bos te 
gaan, ook vanwege het kleinschalige 

karakter. Nu zorgen dagprogramma’s 
voor de benodigde structuur. En 
dat moet ook wel, want de tijd is nu 
eenmaal anders. Drukker en er komt 
meer op ons af, ook op de cliënten.”

Gegeven
Hendrikje: “Het grootste verschil 
met vroeger vind ik, dat de dingen 

toen minder vanzelfsprekend waren. 
Er waren geen subsidies. Alles wat 
we nodig hadden kwam dankzij 
financiële steun uit onze achterban. 
Daardoor besefte je dat alles je gege-
ven moest worden. Maar we kwamen 
niks tekort. Echt niet.” 

40 jaar Adullam
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Bel ons 

voor een offerte 

of vraag onze gratis

trappenbrochure

aan!

Wij denken 
niet in cijfers 
maar in 
loyaliteit

Jaap van Lienden
Adviseur

FINANCIEEL  |  BELASTINGEN  |  PERSONEEL

vlkadviseurs.nl         Rhenen  |  Barneveld



Aandacht voor...Tekst: Corrie Boogaard en Jannie de Graaf

Wie stuurt deze deelnemers een mooie kaart?

Hallo allemaal. Ik ben Hans Meeuse. Ik woon nu sinds 3 jaar op Kroonheim en sinds maart 

2020 op de Koningshof. Ik heb ondertussen echt mijn plekje gevonden. Ik vind het leuk 

om hier orgel of piano te spelen, maar ook om gezellig te kletsen met begeleiding en 

andere bewoners. Overdag werk ik op de Buitenhof, hier doe ik heel divers (buiten)werk, 

denk hierbij aan houtkloven, konijnen verzorgen en in de tuin werken. Verder vind ik het 

heel leuk om bezoek te krijgen van mijn familie of bij hen op bezoek te gaan.

Mijn adres is:
Kroonheim, woongroep de Koningshof

’t Hof 12
3888 MH  Uddel

Hans Meeuse

Lucette is een jongedame van 

27 jaar. Ze woont sinds een 

aantal jaar op woongroep 

De Pauwe op Muiderheim. 

Overdag werkt ze op Het 

Veer. Lucette vindt het fijn 

om daar zinvol werk te doen 

en voor anderen wat te kun-

nen betekenen, zoals bijvoorbeeld spullen wegbrengen 

naar een andere groep met haar elektrische rolstoel. 

Daarbij geniet ze van de contacten met de mensen om 

haar heen. Lucette is namelijk echt een mensen-mens en 

houdt van gezelligheid. Ze is ook creatief en maakt graag 

dingen waarmee ze anderen blij kan maken.

In haar vrije tijd vindt Lucette het heerlijk om buiten 

te zijn en te fietsen met haar familie als zij op bezoek 

komen. Zoals op de foto is te zien, geniet ze daar erg van.

Lucette ontvangt graag kaarten. Zullen we er met elkaar 

voor zorgen dat ze de komende tijd héél veel post door 

de brievenbus krijgt?

Haar adres is: 
Muiderheim, woongroep De Pauwe

Krommesteeg 2
8281 PV Genemuiden

Lucette 
van de Zande Hallo allemaal, ik ben Geertje van de Riet. Ik ben 68 jaar en 

woon op Kroonheim sinds 2020. Daarvoor woonde ik op 
Beekheim. Eerst woonde ik op de Paleishof, maar enkele 
weken geleden ben ik verhuisd naar de Kasteelhof.

Ik heb het op Kroonheim heel goed naar mijn zin. De 
‘jongedames en heren’ zorgen goed voor me. Ik help mijn 
begeleiders met het snijden van groenten. Het schillen van 
de aardappelen vind ik ook een leuk werkje.

In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met papier scheuren 
en werken aan mijn pompoen. Ik vind het heerlijk om met 
mijn handen te werken. Verder geniet ik van psalmen zin-
gen en luisteren en klets ik veel met mijn begeleiders over 
van alles.

Weet je wat ik heel graag nog eens 
zou willen? Winkelen! En gezellig 
een ijsje eten op een terras.. Wie 
weet, straks als het weer mooier 
weer is.. dan gaan we dat vast wel 
eens doen met de groep..

Ik vind het erg leuk om post te ont-
vangen in mijn brievenbus!

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

Geertje van de Riet
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Onze eigen online leeromgeving 
is in gebruik genomen

Tekst en foto's: Beppie van de Beek - Pellegrom

Online leren 

Jan van Wincoop werkt al ruim 21 jaar 
bij Adullam. Glimlachend: “Eerst met 
m’n voeten in het werkveld, zoals ik 
het maar noem, en inmiddels al een 
heel aantal jaren als adviseur opleidin-
gen. Ik houd me bezig met de oplei-
dingen en kennisontwikkeling van ons 
personeel. We vinden het heel belang-
rijk binnen Adullam dat kennis up-to-
date blijft en dat medewerkers alle 
ruimte krijgen om zich te professiona-
liseren en te ontwikkelen. Daar wordt 
jaarlijks écht veel voor uitgetrokken; 
prachtig vind ik dat!” 

Van de nood een deugd maken
Jan: “Maar ja, toen kwam corona en 
gingen veel trainingen en cursus-
sen opeens niet meer door.” Hij valt 
even stil. “Wat konden we dan doen 
om mensen aan het werk te houden 
én opleidingen te blijven geven? De 
trainers zijn aan de slag gegaan om 
scripts te schrijven voor elk filmpje en 
voor elke les. We hebben er diverse 
partijen bijgehaald om onze ICT-
afdeling te ondersteunen en de omge-
ving in te richten. Ook intern is er veel 
werk verzet door mensen in hun eigen 

vakgebied. Nu, 2 jaar later, draait het. 
En daar ben ik écht heel blij mee! Af is 
het niet hoor, dat is het nooit. Maar, de 
basis staat en vanaf nu kunnen we ver-
der blijven updaten en ontwikkelen, 
zodat we het voor medewerkers nog 
makkelijker en overzichtelijker maken 

D“Het is belangrijk dat 

de kennis van onze 

medewerkers upto

date blijft, daar is deze 

digitale leeromgeving 

een prachtig 

hulpmiddel bij”

Jan van Wincoop

Zo’n 2,5 jaar geleden kwamen veel trainers van Adullam 
door corona ‘thuis te zitten’. Door alle coronamaatregelen 
gingen trainingen voor personeel op Adullam-locaties 
niet door. Ze belden Jan van Wincoop, adviseur 
opleidingen bij Adullam, op: “Heb je nog ander werk voor 
me?” Jan: “Dat was eigenlijk een bijzondere kans om een 
langgekoesterde wens op te pakken: het ontwikkelen 
van een eigen Adullam online leeromgeving. En daarmee 
is de bal gaan rollen,” vertelt hij bescheiden. Rianne 
Middelkoop, adviseur HR-in-opleiding, vult aan: “Sinds 
1 januari staan alle e-learnings online. En daar zit veel 
werk in, er hebben zó veel mensen vanuit hun eigen 
vakgebied aan meegewerkt. Ik denk dat we met elkaar 
wel heel blij mogen zijn met dit resultaat!”
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om dingen terug te zien of om kennis 
bij te spijkeren.” Hij verwijst nog even 
naar zijn vorige baan als begeleider: 
“Want daar gaat het ten slotte om hè; 
’t is een prachtig middel om de zorg 
voor de cliënten, door onze medewer-
kers, nog beter te maken. En ja, daar is 
opleiding en kennisontwikkeling blij-
vend voor nodig.” 

Maatwerk
Rianne noemt Jan zijn ‘rechterhand´. 
Rianne, lachend: “Nou, super veel 
mensen hebben er úren in gestopt, 

hoor! Bijvoorbeeld een filmpje over 
ASBM, dat moet eerst uitgedacht, 
vervolgens beschreven, gefilmd, 
bewerkt en geüpload worden. 
Daarnaast wilden we alle doelgroe-
pen binnen Adullam specifiek bedie-
nen, dus er was veel denkwerk aan 
verbonden. De online omgeving is 
daardoor uiteindelijk wel echt maat-
werk geworden.” 

Ze noemt een voorbeeld: “Stel: je 
bent een nieuwe medewerker. Je 
krijgt dan in de e-mail waarin je 

contract wordt aangeboden ook een 
linkje naar de online leeromgeving. 
Daar staan dan introductiefilmpjes 
voor je klaar. Over onderwerpen als: 
‘Waar vind ik mijn loonstroken?’ of 
‘Hoe werkt mijn rooster?’ en bijvoor-
beeld een filmpje waarin de bestuur-
der je welkom heet.” Ze vervolgt: 
“Daarnaast vind je er trainingen over 
bijvoorbeeld ASBM, die na zo’n drie 
maanden verplicht gevolgd moeten 
worden. Die kun je later ook altijd 
nog eens terugkijken. Nieuwe mede-
werkers, maar zeker ook huidige 

Digitale leeromgeving
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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



medewerkers, kunnen ook niet-
verplichte trainingen inzien, als ze 
ergens iets meer over willen weten. 
Kort gezegd is het gewoon een heel 
mooi, interactief kennisplatform.” 

“Ja, vóór alle Adullam-medewerkers, 
ván Adullam-medewerkers,” haast Jan 
zich te zeggen. “Want dat is misschien 
wel de kracht, hè. Je ziet filmpjes 
over bijvoorbeeld verpleegtechni-
sche handelingen waarin onze eigen 
medewerkers te zien zijn. Dat geeft 
ook gelijk herkenning.”
“Ook hebben we de methode voor 
Bijbels onderwijs compleet online 
aangeboden. Het is fijn dat je die 
informatie altijd online kunt ophalen, 
waar je ook bent. Want de omge-
ving is gewoon via ons intranet te 
bereiken.”

Fysiek en online
Door de online leeromgeving verval-
len zeker niet opeens alle trainingen, 
maar de druk op de roosters wordt er 
wellicht wel iets minder door, hoopt 

Jan. “We hadden bijvoorbeeld gere-
geld verplichte trainingsdagen voor 
medewerkers, waardoor het op loca-
tie – door bijvoorbeeld ziekte – heel 
moeilijk werd om een rooster rond 
te krijgen. Nu kunnen medewerkers 
die cursussen online volgen, tijdens 
een rustige (nacht)dienst of thuis, als 
ze dat fijner vinden. Die tijd wordt 
dan ook doorbetaald. Medewerkers 
kunnen zo hun eigen tijd en manier 
nemen om te leren. ” 

De reacties die Jan en Rianne tot nu 
toe hoorden waren positief, ook al 
draait het platform nog niet zo lang. 
“We hopen dat we nog meer dan 
nu horen wat medewerkers ervan 
vinden. Het zal vast nog schaven en 
uitbreiden worden de komende tijd, 
maar met de basis mogen we zeker 
heel blij zijn!”

Tips, vragen of adviezen 
voor de nieuwe online leer-
omgeving? E-mail naar 
opleidingen@adullamzorg.nl. 

D“De digitale 

leeromgeving is 

echt maatwerk 

geworden, met in 

de voorbeelden 

of filmpjes ‘eigen 

Adullammensen’. 

Dat geeft herkenning”

Rianne Middelkoop 

Digitale leeromgeving

•  Jan: “Ben je al langer in dienst, net als ik? Dan is 
het leuk om in de online omgeving eens de 
introductiefilmpjes te bekijken voor nieuwe 
medewerkers nú. Hierin komen nu heel andere 
dingen naar voren zoals ASBM dan in mijn 
inwerkperiode destijds.”

•  Jan: “Bekijk voorafgaand aan een teamoverleg 
eens allemaal hetzelfde filmpje/hetzelfde 
ASBM-model. Zo houd je elkaars kennis 
up-to-date en kun je met elkaar doorpraten 
over onderwerpen die normaal gesproken niet 
zo 1-2-3 op de agenda staan.”

TIPS 
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Ik ben ...
Hoi allemaal, Mijn naam is Laurens Muda 
en ik ben 14 jaar. Ik zit op KDC de Klimboom 
op de groep ‘De Boomhut’, dit is de oudste 
groep van de Klimboom. Wat ik het leukste 
vind om te doen? Lekker eten! Nee grapje, 
ik zorg graag voor het konijn. Ook ben ik 
muzikaal, ik kan genieten van muziek 
en bespeel graag de pianomat. Oh ja, 
in de klas gebruik ik graag de TipToi. 
Dit zie je ook op de foto. De TipToi 
pen vertelt ons waar het boek 
over gaat en maakt hier 
leuke liedjes bij. 
Groetjes van 
Laurens!
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WONEN, SLAPEN, INLOOPKASTEN EN 
SCHUIFWANDEN, STOFFERING, VERF, 

RAAMBEKLEDING, VERLICHTING, 
WOONACCESSOIRES, BED EN BADLINNEN, 

BABYKLEDING EN ACCESSOIRES EN EEN 
TIENERAFDELING!

Bouwstraat 29, 7462 AX Rijssen
Tel. 0548 51 25 50 | www.wessels-wonen.nl
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In het mooie appartement van Stijnie 
Noordennen-van der Plas, de oud-
ste zus van Geesje, ligt het fotoalbum 
met herinneringen al klaar. Geesje is 
voor deze gelegenheid opgehaald uit 
Polderheim en wacht in haar mooiste 
kleding op wat komen gaat. Terwijl 
Stijnie koffie met heerlijke appeltaart 
serveert, vertelt zij over hun jeugd. 
“Ik ben tien jaar alleen geweest voor-
dat mijn twee zusjes, Ina en Geesje, 

geboren werden. Na de geboorte van 
Geesje stond de wereld op zijn kop. Als 
twaalfjarig meisje probeerde ik vanaf 
die tijd mijn moeder te ontlasten in de 
huishouding en de zorg voor Geesje. 
Mijn moeder had het natuurlijk ineens 
veel drukker. Mijn vader was een schat 
van een man, maar hij was ook druk 
met zijn baan als wethouder en andere 
bestuurlijke functies. Ik had geen huis-
werk, maar thuiswerk.”  

Tekst: Anne Marie Danse-Kouwenhoven; foto’s: Stijnie van Noordennen-van der Plas

“Vader reed Geesje elke dag op en 
neer van Hardinxveld naar Ede”

Met het 40-jarig jubileum 
van Adullam past het 

om de jongste dochter 
van de grondlegger 

van Adullam, ouderling 
K. van der Plas van de 

Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland 

van Hardinxveld-
Giessendam, onder de 
aandacht te brengen. 

In 1981 maakt hij in de 
kerkenraadsvergadering 

zijn plan kenbaar voor 
een opvang in eigen 

sfeer voor kinderen 
met een verstandelijke 

beperking. Geesje 
van der Plas (55) was 

destijds een van de 
eerste bewoners van 

Adullam. Zij woont nu op 
Polderheim. Geesje heeft 
het syndroom van Down.

Interview met jongste dochter van Adullam-
grondlegger en haar oudste zus Stijnie 

Geesje van der Plas
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Vader
Stijnie herinnert zich de oprichting 
in 1987 van Veldheim, de eerste 
voorziening van Adullam in Ede, nog 
goed. Zij laat foto’s zien van haar 

vader en toenmalig minister Elco 
Brinkman tijdens de opening van 
het dagactiviteitencentrum. Stijnie: 
“Hij reed Geesje elke dag op en neer 
van Hardinxveld naar Ede. Twee jaar 
later behoorde Geesje tot de eer-
ste bewoners van het gezinsvervan-
gend tehuis Maanderheim. Later 
verhuisde zij naar Molenheim dat 
voor ons dichterbij was. Ook aan de 
ontwikkeling van deze bouwplannen 
heeft mijn vader bijgedragen, maar 
hij heeft niet meer meegemaakt dat 
Geesje in Alblasserdam ging wonen. 

Onvoorstelbaar zoveel werk als hij 
voor Adullam heeft verricht.”

Trots dametje
Geesje, die tot nu toe meegeluisterd 
heeft en onze handgebaren imiteert, 
noemt alle namen van de eerste 
deelnemers waarmee zij op Veldheim 
was. Een hechte band is ontstaan, 
want deze cliënten wonen nu, voor 
zover zij nog in leven zijn, ook op 
Polderheim. Stijnie: “Gees beschikt 
over een ijzersterk geheugen. Zij 
heeft het heel goed naar haar zin op 

Van het thuisfront… 

O"Ook wij 

missen onze 

vader nog 

altijd”

Opening boerderij Veldheim door Elco Brinkman
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Ouderling K. van der Plas

Polderheim. Als ze hier is, zegt ze vaak: ‘Geesje wil naar 
Polderheim’.” Als Geesje vindt dat er tijdens het gesprek 
te veel wordt uitgeweid, wijst ze op mijn blocnote en 
zegt: ‘Schrijven!’ We schateren van de lach, de bood-
schap is duidelijk. 

Geesje is een trots dametje. “Zij vindt dat ze geen mon-
gool is, zoals dat wel gezegd wordt,” lacht Stijnie. “Ik 
krijg haar niet mee naar een gehandicaptenkerkdienst 
want daar hoort zij niet bij,” vindt ze. “Aan het eind van 
zo’n gehandicaptendienst werd eens gevraagd of de 
mensen met een beperking naar voren wilden komen. 
Gees bleef zitten. In de auto zei ik: ‘Joh, wat vervelend, 
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waarom ging je niet naar voren?’ ‘Ja,’ 
zei ze: ‘Kom even, ikke niet een mon-
gool.” Grinnikt: “Geesje weet slim met 
dit begrip om te gaan. Als ik haar 

vraag om een klusje 
te doen, is het: ‘Ikke 
een beetje een mon-
gool hoor, kan niet 
helpen.” 

Emotioneel
Elke zaterdag gaat 
Geesje beurtelings 
naar haar zussen 
en brengen zij een 
bezoek aan hun 
95-jarige moe-
der. Uitgaan doet 
Geesje niet graag 

meer, het liefst zit 
ze te lezen of te 
haken. 

Geesje mengt zich 
in het gesprek: “5 
februari zou vader 
95 zijn geworden,” 
en barst spon-
taan in huilen uit. 
Stijnie: “Geesje 
kan onverwachts 
emotioneel wor-
den. Als je dan 
vraagt wat er is, 
huilt ze: ‘Och, 
mijn vader’. Zijn 
overlijden in 
1999 is voor het 
gezin, en in het 

bijzonder voor Geesje, heel ingrij-
pend geweest. Ook wij missen hem 
nog altijd.” 

Toekomst Adullam
“Ik hoop van harte dat, wat onze 
vader heeft opgericht, zijn voort-
gang mag blijven vinden. Dat er 
mensen te vinden zijn die dit mooie 
en dankbare werk willen doen. Met 
gepaste trots zie ik terug op wat in 
de consistorie van de kerk begonnen 
is en nu is uitgegroeid tot de organi-
satie van nu, waar onze kinderen zich 
geborgen voelen bij de door hun 
opvoeding meegegeven bevindelijk-
gereformeerde identiteit. Dat is van 
onschatbare waarde.”

Van het thuisfront… Van het thuisfront… 

I"Ik hoop van harte 

dat, wat onze vader 

heeft opgericht, 

zijn voortgang mag 

blijven vinden”

Stijnie en Geesje
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 AUDIT & ASSURANCE  |  ACCOUNTANCY  |  BELASTINGEN  |  CONSULTANCY 
ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  | DRECHTSTEDEN | GELDERMALSEN  |  LEERSUM  |  NIEUWEGEIN  |  ZWOLLE 

 

 

 

www.vanreeaccountants.nl 

 

 
 

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

 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP UW CIJFERS. 

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

 



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

Muziekliefhebber
Hoi allemaal,

Mijn naam is Simon Adam, ik ben 24 jaar en 
kom uit Elburg. Ik heb altijd thuis bij mijn ouders 
gewoond, maar in mei 2021 ben ik verhuisd naar 
Muiderheim. Hier woon ik samen met 4 andere 
mannen op een erg gezellige woongroep, de 
Kombuis,. Ik geniet dan ook van de gezelligheid op 
deze groep, samen met de andere mannen en de 
groepsleiding.

In het dagelijks leven werk ik op de Kaai. Dit is altijd 
hard werken. We doen hier arbeidsmatig werk, we 
pakken producten in voor verschillende bedrijven. 
Erg leuk werk, maar dit kost wel energie.

Als ik na een dag werken weer op mijn kamer kom, 
dan kom ik echt tot rust met een cd. Dit is dan ook 
mijn grootste hobby, muziek luisteren. En nee, niet 
zomaar muziek, wel klassieke muziek. Het liefst luis-
ter ik dit lekker op mijn slaapkamer. Hier heb ik mijn 
eigen cd-speler en een mooi aantal cd’s, zodat ik 
hier naar kan luisteren wanneer ik daar zin aan heb.

Bedankt!
In het vorige Adullam Contact heeft Jacob Post uit Staphorst verteld over zijn 
hobby als postzegelverzamelaar. Hij heeft toen ontzettend veel postzegels 
toegestuurd gekregen! Hiervoor wil hij iedereen hartelijk bedanken.
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Tekst: redactie

In de Lens
Op 14 januari is Kroonheim bewoner Bart Wiggemansen 42 jaar 

geworden. Blij verrast is hij met zijn cadeaus. En hij houdt ook 

wel van een taartje! Wie weet volgen er nog meer feestelijk-

heden, want Adullam is dit jaar 40 jaar oud!

Anna Visser, 4 jaar, 

bezoekt sinds vorig 

jaar het KDC.Anna 

is een lieve open 

meid en ze is dol op 

dierengeluiden. Ook 

Anna kijkt uit naar 

Adullams verjaardag!

Sander, Tjerk en begelei-
der Gerdien Goedhart van 
de Edelhof rusten even uit 
van een wandeling. Sander, 
Tjerk, weten jullie dat 
Adullam op 22 maart 40 jaar 
wordt? Dat zal een gezellige 
dag worden.
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In de lens

Samenzoo deelnemer
 Gerrit-Jan is jarig en Heditha 
feliciteert hem. Het is altijd weer 
gezellig als iemand jarig is en we 
taart eten. Wie weet dit jaar nog 
een keertje…want Adullam is 
jarig op 22 maart!

Dit is Bram de Frel van 

Polderheim. Administratie bij-

houden vindt hij leuk. En sinds hij 

weet dat Adullam dit jaar jarig is, 

is zijn glimlach nog breder. Want 

dat betekent vast taart!
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Totaalinstallateur van de Veluwe

Het moet 
gewoon
werken.

www.speltbv.nl

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

Staverdenseweg 41 Elspeet



“Het vereist onderling vertrouwen 
om aan doelen met cliënten te wer-
ken. Dus moeten we meer veiligheid 
en continuïteit bieden met een even-
wichtige personeelsbezetting. Deze 
is gebaseerd op stabiele teams met 
een goede balans tussen mannen en 
vrouwen, jong en oud en van men-
sen die dezelfde waarden delen als 
onze bewoners. Deze visie past ook 

perfect binnen de nieuwe Adullam 
organisatiestructuur waarin Zorg en 
Mens meer centraal staan. Dankzij 
ons nieuwe lange termijn perso-
neelsbeleid is het aantal uitzend-
krachten nu met 75% gereduceerd.”

Vier pijlers
Johan legt uit dat duurzaam perso-
neelsbeleid rust op vier pijlers:

•  Het aantrekken van vast personeel
•  Investeringen in het binden van 

medewerkers
•  Inspanningen voor een prettig 

werkklimaat waarbinnen mede-
werkers zich veilig en gewaardeerd 
weten

•  Wervingscampagnes die 
zowel lerenden als bevoegden 
aantrekken

En dat heeft resultaat. Johan: “Ik hoor 
van onze teamleiders, dat we nu een 
basis hebben om vanuit het ASBM-
model te gaan bouwen aan doelen 
met onze cliënten. We zien hiervan 
de positieve voorbeelden in onze cli-
enten terug. We worden minder vaak 
geconfronteerd met onbegrepen 
gedrag. Er is bijvoorbeeld een bewo-
ner die nu veel meer het dagelijks 
leven kan ervaren en samen met de 
begeleiding kookt.” 

W“We zien de 
positieve 

voorbeelden in 
onze cliënten 

terug“

Mens en  Zorg

Uitzendkrachten met 75% 
teruggebracht door lange 
termijn personeelsbeleid
September 2019 is het keerpunt, besluit Johan Riezebos, 
locatiemanager Kroonheim. Het personeelsgebrek is 
groot, het aantal uitzendkrachten enorm. “Hoe kun je 
dan met een wisselend bestand van tijdelijke – maar wel 
gekwalificeerde en welwillende – mensen met cliënten 
bouwen aan de toekomst? vraagt Johan.

Tekst: Anne Rebel-Lodder, beeld: Johan Riezebos, Arieke Vos-Mouw, Leonard Dekker
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Op orde
“We zorgen dat we het vak 
van begeleider op orde heb-
ben. Een team van teamleiders, 
werkbegeleiders, praktijkop-
leiders en een studieloop-
baan begeleider staat klaar om 
medewerkers te ondersteunen. 
Je kunt het leren! Binnen elk 
team hebben we leerplekken 
gecreëerd. Al in 2018 hebben 
we initiatieven opgezet zoals 
Gildeleren waarbij docen-
ten bij Adullam lesgeven en 
er zijn speciale leertrajecten 
voor zij-instromers. Maar ook 
investeren we in een prettige 
werksfeer en mogelijkheden 
om jezelf binnen Adullam te 
ontplooien.” 

Wervingscampagnes
In februari 2022 zijn maar liefst 
12 studenten de opleiding voor 
zij-instromers gestart, vorig jaar 
waren het er ook 12. Ook dit 
jaar zullen in de media een aan-
tal medewerkers geprofileerd 
worden om anderen te bezie-
len de overstap naar Adullam 
te maken. Lees een voor-
proefje van Leonard Dekker, 
zij-instromer. 

Vanwaar die switch? “Ik was niet 
gericht op zoek. Maar ik ervaarde wel 
dat mijn werk materialistisch was en 
individueel. Toen viel mijn oog op het 
verhaal van een timmerman die koos 
voor Adullam Samenzoo. Ik las over 
hoe hij met de deelnemers omging 
en dacht: “Wat leuk!” Toen ben ik bij 
Adullam gaan praten en heb ik de 
weloverwogen keus gemaakt om 
over te stappen,” vertelt Leonard.

Erop uit
“Dit werk geeft mij meer voldoening 
dan ik van te voren had durven den-
ken. Ik mag dagelijks cliënten bege-
leiden en als ze spanning ervaren 
proberen deze om te buigen zodat 
ze toch een fijne dag hebben. Het 
geeft mij met name veel voldoening 
wanneer zij zoveel mogelijk aan het 
dagelijks leven kunnen deelnemen. 
Zo zijn er bewoners die steeds meer 

“Ik had niet gedacht 
dat ik zoveel voldoening 
uit dit werk zou halen” 
Hij werkte als timmerman op de grote bouw in 
Amsterdam, maakte hotelkamers tiptop in orde 
voor toeristen en bemant sinds september 2020 
het VIC Workhome, een van de meest intensieve 
afdelingen van Adullam. Leonard Dekker is 38 jaar, 
zij-instromer en tweedejaarsstudent van de nieuwe 
opleiding Gehandicaptenzorg aan het Hoornbeeck 
College in Amersfoort. Deze opleiding is speciaal 
opgezet voor mensen met werkervaring.

B“We investeren in 
mogelijkheden 

om jezelf binnen 
Adullam te 
ontplooien.“
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aan kunnen en dat nu samen met de 
begeleiders buiten het terrein werken, 
wat eerst niet kon. Ook gaan ze met 
de begeleiding op de koffie bij hun 
ouders wat niet vanzelfsprekend was. 
Ze maken een mooie groei door!”

Kennis toepassen
“Ik pas de kennis toe die ik leer tijdens 
de opleiding. We gebruiken verschil-
lende methodieken, het ASBM-model 
komt ook regelmatig aan de orde. De 
kracht van dit model is dat je kijkt naar 
de individuele behoeftes van de cliënt. 
Wanneer je die in beeld hebt, dan heb 
je al de helft met ze gewonnen. En 
je moet stevig en zelfverzekerd in je 
schoenen staan voor deze intensieve 
bewoners. Ze voelen haarfijn aan of je 
bang bent of niet. Juist door altijd de 

rust te bewaren en niet voor ze weg te 
lopen, lukt het me vaak om hen weer 
tot kalmte te brengen.” 

Win-win
Een praktijkopdracht werd een win-
win situatie voor zowel Adullam als 
Leonard. “Een cliënte schreeuwde zo 
veel tijdens het meeluisteren van de 
kerkdienst, dat niemand meer behoor-
lijk kon luisteren. “Door in te spelen op 
wat zij nodig heeft, namelijk rust, kun-
nen wij nu de dienst volgen terwijl zij 
in een rustige hoek vanuit een zitzak 
de dienst beluistert.” 

“Ik heb geleerd dat mijn gedrag van 
invloed is op de cliënten. Ik moest 
leren te reflecteren, dat was ik op de 
bouw niet gewend. Door ook goed 
naar jezelf te kijken word je een betere 
begeleider. Je moet hier alles uit jezelf 
halen. Je hebt geen gereedschapskist.” 

Samen sterk
Wat Leonard pittig vond was om weer 
te gaan leren naast een baan. “Maar 
Adullam denkt hier heel oplossings-
gericht met je mee. Alle lof voor het 
hechte team dat mij begeleidt, ze staan 
me in alles terzijde. Zowel de praktijk-
opleider, de werkbegeleider, de team-
leider als de studieloopbaanbegeleider 
bij het Hoornbeeck. Ik denk dat ik nu 
overal kan werken als ik Adullam op 
mijn cv heb staan. Ze hebben het vak 
op orde, de begeleiding is uitstekend, 
er zijn veel leermogelijkheden en er 
is ruimte om je ambities te volgen. Ik 
zou iedereen aanraden om betekenis-
vol werk te doen. Als je vanuit je werk 
naastenliefde mag uitoefenen, zoals er 
staat beschreven in Filippenzen 2:4, dat 
is mooi en dankbaar werk."

Mens en  Zorg

V“Van timmerman 
naar begeleider. 

Ik ben er 
dankbaar voor“

De praktijkopleiders
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Beste jongens en meisjes!
Wat zijn er in december veel mensen blij 
gemaakt met een mooie kaart die jullie 
zelf gemaakt hebben! Hartelijk bedankt 
namens al de ontvangers! Heel leuk dat 
ik er zelf ook één kreeg. Nu is het alweer 
bijna lente. Daarom heb ik een lentepuz-
zel gemaakt. Lossen jullie die voor me op? 
Ik kijk weer uit naar jullie inzendingen.   

Stuur je oplossing op vóór 15 april naar 
Peulenlaan 93, 3371 XH in Hardinxveld-
Giessendam of mail de oplossingen met 
vermelding van je naam, adres en leeftijd 
naar lenieklop75@gmail.com. Veel succes. 

Hartelijke groet, Puzzeljuf Klop

Tekst: Lenie Klop Voor de jeugd

De prijswinnaars van de vorige keer zijn:
Emma Kampert (3) 

uit Wekerom
Florentine den Breejen (4) uit Oud-Beijerland

Gerben Wijnne (7) 
uit Barneveld
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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



Vrij verteld naar een verhaal uit De Banier Kalender 1999 Verhaal

Er was een groot verdriet in huis. Het enige zoontje was overleden. Na drie dagen 
ernstige ziekte, was het jongetje gestorven. Nog maar drie jaar oud was hij. Vader en 
moeder waren erg verdrietig, want ze hielden ook zo veel van hun zoontje!

God doet wat Hij belooft!

Naar zijn gewoonte ging vader 
bidden in de slaapkamer. Maar 
hij kon het niet. Het enige wat 

hij uit kon brengen was: “O Heere, leer 
mij toch bidden.” Hij was een man die 
de Heere kende. En de Heere wist ook 
van hem af. Dat bleek ook wel, want 
de Heere liet hem in deze momen-
ten geloven dat hun gestorven kind 
in de hemel was. En dat ook hij en 
zijn vrouw eens in de hemel moch-
ten komen. Vader werd hierdoor erg 
getroost. Ook mocht hij geloven dat ze 
van de Heere nog een zoontje moch-
ten ontvangen. 

En inderdaad kwam de tijd dat er 
weer een kindje werd verwacht. Vader 
geloofde vast dat dit kindje weer 
een jongetje zou zijn. En dat jonge-
tje zou zijn leven in de dienst van de 
Heere besteden. Toch begon hij hier-
aan weleens te twijfelen. Zou het echt 
zo zijn? Zou het echt een jongetje 
zijn dat straks geboren wordt? Vader 
werd gewezen op de geschiedenis 
van Abraham. Abraham werd ook een 
zoon beloofd. Zo kon het ook bij hem 
gebeuren. En ja, toen de tijd gekomen 
was werd er tot grote blijdschap van 
de ouders een kindje geboren! Het was 
een jongen, Geert werd hij genoemd. 

Geert groeide voorspoedig op. Hij 
speelde graag buiten. Op een dag had 
hij een scheepje gemaakt van een 
oude klomp van vader. Hij liet het drij-
ven op het water. Een oudere timmer-
man keek lachend toe. Geert bukte 
zich iets voorover om aan het touwtje 
te trekken waaraan de klomp vast zat. 
En o, toen gebeurde het… Geert viel 
voorover het water in! Hij kwam nog 
een paar keer boven, daarna zonk hij 
steeds verder. De oude timmerman 
kon niet zwemmen. Hij had precies 
toen Geert viel een lange paal in zijn 
handen, die hij meteen in het water 
stak in de buurt waar Geert was geval-
len. Geert pakte de paal vast met zijn 
laatste krachten. Met veel moeite trok 
de timmerman hem op de wal. Hij kon 
Geert nog net bij zijn kleren pakken, 
voordat Geert de paal los had gelaten. 
Daar lag Geert op de grond, zonder 
nog een teken van leven te geven. 
Inmiddels waren veel mensen komen 
kijken wat er toch aan de hand was. Er 
werd geprobeerd hem kunstma-
tig te beademen, maar er was 
geen verbetering te zien. 
De jongen werd schijn-
baar dood naar huis 
gebracht. Het nieuws 
verspreidde zich snel 

dat Geert verdronken was. Er werd 
iemand naar de vader gestuurd die 
een half uur verderop aan het werk 
was. Voorzichtig werd de verdrietige 
boodschap verteld. 

“Mijn zoon verdronken? Maar dat 
kan niet!” antwoordde de vader. 
“Maar ik ben er zelf bij geweest. Uw 
zoon is overleden, hij is naar uw huis 
gebracht,” zei de man. “Dus hij is 
thuis? Ik geloof dat ik hem gezond zal 
aantreffen, want de Heere heeft mij 
beloofd dat hij dominee zal worden.” 
Vader haastte zich naar huis. En wat 
bleek toen? Geert had op hetzelfde 
moment als dit gesprek plaatsvond, 
zijn ogen opgeslagen en was bijge-
komen. Deze jongen is later dominee 
geworden zoals de vader geloofd had. 
Hij heeft verschillende gemeentes in 
ons land gediend.
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Steun
   Adullam

Onze verwachtingen zijn voor 2021 weer 
ruimschoots overschreden. Hartelijk dank 
voor uw bijdrage! Op welke manier en hoe 
groot die bijdrage dan ook geweest is. Ook 
vele kleine bijdragen maken een grote. 

Het totaal aan giften, exclusief nalatenschappen, 
is over 2021 € 1.420.425. U leest in dit Adullam 
Contact over 40 jaar Adullam, wat blijft het 
hartverwarmend om al 40 jaar te ervaren dat er 
zoveel betrokkenheid en steun geboden wordt. 
Niet aan Adullam, maar aan onze medemens 
met een beperking. Aan hén die begeleiding en 
zorg vanuit een herkenbare, Bijbelse overtuiging 
en levenswijze mogen ontvangen bij Adullam. 
Nogmaals dank!

Bij dit contactblad ontvangt u een brochure. 
Hierin staan de projecten die we, met uw hulp, 
in 2022 willen realiseren. Ook zijn hierin enkele 
gerealiseerde projecten van 2021 vermeld. 

Veel leesplezier. 

Jan van Velthuizen
fondsenwerver

Bedankt voor 
uw steun in 
2021!

Super spreekbeurt 
Hilde Vossebelt heeft voor een spreekbeurt over 
Adullam een 9,2 gehaald. Super goed gedaan, zeg! 
Hilde is een oomzeggertje van Gerwin Mol die bij 
Muiderheim woont. 

Verkooppunt Apeldoorn 
begint webshop

Wij zijn de familie 
Konijnenburg en 
wij onderhouden 
de website van 
www.speelburg.nl. 
De leukste en meest 
verantwoorde 
speelgoedwinkel 
in Nederland. 
Kijk gerust en 
steun Adullam.
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Steun Adullam

Oliebollen-en 
appelbeignets actie 
Uddel/Garderen 

De oliebollen- en appelbeignetsactie van 
30 december 2021 heeft ruim € 1.700 
opgebracht. Alle vrijwilligers die gehol-
pen hebben om deze actie goed te laten 
verlopen, willen we hartelijk bedanken. 
Boven alles danken we de Heere voor 
Zijn bewarende en zorgende Hand tij-
dens de gehouden actie. 

Adullam Comité 
Uddel/Garderen 

Uitgeruste actie

Hout voor hout gezocht

Actie visverkoop 
Maasheim

Bewoners van Kroonheim hebben een echte werkplek 
op Camping De Solse Berg. Ze verzorgen dieren, wer-
ken in de groentetuin en kloven hout. Op de Solse Berg 
worden ook activiteiten georganiseerd, zelfs ook door 
de campinggasten, om geld op te halen voor Adullam. 
Dit jaar is er al meer dan 1.200 euro opgehaald voor bij-
voorbeeld attributen voor Kroonheim bewoners als ze 
op de Solse Berg werken. Een mooi voorbeeld van maat-
schappelijke betrokkenheid: hartelijk dank hiervoor!

Voor het maken van aanmaakhout voor de openhaard is 
de werkgroep op Kroonheim op zoek naar hout. Wie heeft 
dit en kan dit beschikbaar stellen voor de bewoners van 
Kroonheim in Uddel? Contactpersoon: Corné van Kralingen, 
T 088 238 58 65 E cwlvankralingen@adullamzorg.nl. 
Alvast onze hartelijke dank!

Familie Sperling uit Goedereede heeft een 
actie visverkoop gehouden. Van de opbrengst 
is een espresso-apparaat gekocht t.w.v.  
€ 2.500,00 voor de koffie-to-go op Maasheim. 
Dat moet je toch even proberen! 
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Beste Adullam Contact-lezers,

Ons is gevraagd door het comité van 
Genemuiden om een stukje te schrij-
ven over de snoepverkoop vanuit ons 
huis en de daarbij horende acties. 

In 2018 begon het te kriebelen om 
‘iets’ te gaan doen voor een goed doel 
als extra invulling naast ons werk. Het 
verkopen van snoep(rollen) leek ons de 
beste optie, snoep is altijd een gewild 
product. Adullam dragen wij een warm 
hart toe en deze stichting is bij iedereen 
bekend. Zo kwam het ervan dat wij op 
10 juli 2018 voor de eerste keer snoep-
rollen inkochten. We vonden het best 
spannend… Want zou het wel gaan 
lopen? Nu bijna vier jaar later kunnen 
we zeggen dat het goed is geweest dat 
we ermee begonnen zijn. 

In 2019 kregen wij de vraag 
van comité Genemuiden of 
wij op de verkoop wilden 
staan met onze snoeprollen: 
we konden € 918,50 afdra-
gen. In ditzelfde jaar kon-
den we op de verkoop van 
comité Barneveld € 1.282,90 
afdragen. Dit stimuleerde 
ons om door te gaan met de ver-
koop van de snoeprollen. 

Tussendoor hebben we van de verkoop 
vanuit huis al enkele duizenden euro’s 
kunnen afdragen. Gezien de kleine 
winst op de rollen kunt u zelf wel een 
inschatting maken over de hoeveelheid 
rollen! Tegelijk willen we er bij vermel-
den dat we bij acties en verkopingen 
buitenshuis verschillende sponsoren 
hebben die ons van tijd tot tijd hel-
pen door gedeeltes van de inkoop te 
betalen of anderzijds te financieren om 
daardoor de winst zo hoog mogelijk te 
houden. Hartelijk dank! 

Door corona konden wij helaas niet 
meer op de verkopingen staan de afge-
lopen twee jaren. Maar in samenwer-
king met beide voorgenoemde comités 
konden wij wel onze bijdrage leveren 
aan de acties die zij in 2020 en 2021 
hadden georganiseerd.

Vanuit huis ging de verkoop onder-
tussen ook door. Al was het tijdelijk 
wat minder door de omstandigheden. 
Afgelopen december konden wij het 
mooie bedrag van € 1.500 afdragen 
aan Adullam. Eenmalig hebben we 
het bedrag gesplitst omdat de verko-
ping niet door kon gaan: er is € 700 

naar Adullam gegaan en € 800 aan 
Muiderheim voor een nieuwe loop-
band zodat we iets tastbaars konden 
schenken. 

Tussendoor organiseren wij kleine 
acties om de bekendheid hier in de 
omgeving te blijven houden. Omdat 
wij het kleinschalig en behapbaar wil-
len houden voor onszelf doen wij niet 
aan het versturen van rollen per post 
en houden wij het bij verkoop aan huis, 
aan familie en kennissen. Er zijn mensen 
in onze omgeving die met het verkopen 
van snoeprollen van tijd tot tijd meehel-
pen door voor ons de lijst te delen en 
zo ook een steentje bij te dragen. Ook 
zijn er mensen in onze omgeving die, 
als het nodig is, helpen met voorraden 
uitpakken en spullen klaarmaken voor 
verkopingen en acties. Alle hulp waar-
deren we zeer en het is gezellig om zo 
met elkaar bezig te zijn.

De acties die wij doen zijn verschil-
lende acties die meestal op de kinderen 
gericht zijn, zoals raad-acties en cre-
atieve acties. Vaak kunnen de kinde-
ren hier iets mee winnen. De ene keer 
snoep maar ook weleens boekenbon-
nen die gesponsord worden zodat de 
winst geheel naar Adullam kan blijven 
gaan. Hier beleven wij veel plezier aan. 

Snoepverkoop vanuit huis in Ge  nemuiden
In onderstaand verhaal komt 
een enthousiast echtpaar aan 
het woord. Zo zijn er velen die 
zich inzetten voor de medemens 
met een beperking. U ook? 
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Al vele jaren zet hij zich in voor de Stichting 
Adullam. In zijn schuur maakt hij de mooiste 
meubeltjes en decoraties van hout. Hij doet dit 
met veel passie. Zo weet Gerrit elk jaar weer een 
aanzienlijke financiële bijdrage te leveren. Wij 
willen hem via deze weg hartelijk danken en 
wensen hem met z`n vrouw, kinderen en klein-
kinderen vele gezonde jaren toe! 

Hartelijke groet, 
Adullam Comité 
Rijssen

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

HEEL 2020

€ 1.544.021

BEG JAARDOEL ROOT 2021 

€ 1.088.500
HEEL 2021

€ 1.536.604

Giften van 
particulieren

Giften van instellingen 
en fondsen

Overige baten geheel 2021 € 23.600

In het derde kwartaal zijn de volgende giften uit nalatenschappen ontvangen:
J. W. € 42.570,59 en J. P.-H. € 44.108,24

Giften van 
kerken

Ontvangen via comités 
en verkooppunten

HEEL 2021

€ 116.179

HEEL 2021

€ 49.519
HEEL 2021

€ 467.025

HEEL 2021

€ 157.991
HEEL 2021

€ 463.809

HEEL 2021

€ 258.481
HEEL 2020 

€ 290.668

HEEL 2020 

€ 99.049
HEEL 2020 

€ 268.661

HEEL 2020 

€ 167.453
HEEL 2020 

€ 519.385

HEEL 2020 

€ 175.205

JAARDOEL 2021

€ 100.000

JAARDOEL 2021

€ 45.000
JAARDOEL 2021

€ 370.200

JAARDOEL 2021

€ 120.000
JAARDOEL 2021

€ 333.000

JAARDOEL 2021

€ 96.600

Steun Adullam

Snoepverkoop vanuit huis in Ge  nemuiden

Rijssenaar Gerrit 
Slagman in het zonnetje 

We hopen dat wij dit in D.V. de komende jaren 
voort kunnen en mogen zetten!

Een ieder die bij ons koopt en op welke 
wijze ook met ons meeleeft en meehelpt 
en dit leest: bedankt voor jullie bijdrage om 
dit mogelijk te maken. We hopen dat we, 
ondanks dat we de prijs iets moesten verho-
gen, op jullie kunnen blijven rekenen.

Hartelijke groeten,
Krijn en Alie Polinder, Genemuiden
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Aan het woordTekst: redactie

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Een dubbelinterview met twee 
medewerkers van twee KDC’s
Ontwikkelen de kinderen op het KDC? “Jazeker. 
Het is een belangrijk doel in ons werk. We werken 
hiervoor ook samen met het onderwijsveld,” zegt 
Catherina Visser (23), sinds kort teamleider op KDC 
De Klimop in Zwolle. 

“Ieder kind is uniek, ook qua 
ontwikkeling. Een collega had 
een mooi dagprogramma 
gemaakt voor een jongen van 
het KDC. Het doel was om zelf 
de rits van zijn jas los te maken. 
Ik ging er volledig vanuit dat 
ik hem moest helpen omdat 
hij pas begonnen was om dit 
te leren. Hij kwam naar bin-
nen en ik hielp hem op weg. 
Vervolgens duwde hij mijn hand weg. Vol trots en 
glunderend maakte hij het laatste stuk van zijn rits los.” 

Marije van Gent (23) is één van de enthousiaste bege-
leiders op KDC De Klimboom in Barneveld. Ook zij ziet 
kinderen groeien. Marije: “De meeste kinderen vanuit 
de Klimboom stromen door naar de Rehobôthschool 
in Barneveld. We zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. 
Dit maakt een doorstroom gemakkelijker.”

Doorstromen
“Hoe we dat doen?” Samen met ouders, de orthope-
dagoog en de begeleider bespreken we het onder-
steuningsplan en kijken we naar de ontwikkeling van 
het kind. Soms kunnen we een vervolgstap zetten 
richting het onderwijs. Dan kijken we welke plek het 
meest passend is en stellen we een plan op. We star-
ten door een aantal keer in het klaslokaal te kijken 
en dit verder uit te breiden. Het is zo mooi om te zien 

hoe de kinderen groeien.”  Ook in Zwolle is er samen-
werking met het speciaal onderwijs, de Obadjaschool. 
Catherina: “Onze kinderen kunnen doorstromen. We 
maken ze vertrouwd met de schoolse vormen zoals 
het werken in de klas, spelen op het plein en wer-

ken aan ontwikkeling. Zo is de stap 
laagdrempelig.” 

Identiteit
Hoe krijgt de identiteit van Adullam 
vorm op het KDC? Marije: “Elke dag 
starten we met een dagopening 
aan de hand van onze eigen Bijbelse 
Methode. Met ondersteuning van kijk-
platen vertellen we een week lang elke 
dag hetzelfde Bijbelverhaal. Daarnaast 
leren de kinderen vier weken lang een 
psalm. Ik vind het mooi om te merken 

dat deze methode goed aansluit bij de kinderen. Het 
is heel laagdrempelig. Aan het einde van de week 
kunnen de meeste kinderen het verhaal op hun eigen 
manier terug vertellen.”

Over de KDC’s
KDC De Klimboom bestaat uit een jonge instroom-
groep, een tweede groep die zich voorbereidt op het 
speciaal onderwijs en een derde groep die zich voor-
bereidt op begeleid werken. KDC De Klimop bestaat 
uit De Regenboog 
met voornamelijk 
ernstig meervoudig 
beperkte kinderen 
en De Zonnestraal 
met kinderen die 
doorstromen naar 
het onderwijs. 
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Jubileumavond 
40 jaar Adullam

PROGRAMMA

Cliënten vanuit alle 
locaties verzorgen 
bijdrages met 
muziek, gedichten of 
zang onder leiding 
van organist Pieter 
Heijkoop.

40 jaar 
mede dankzij uw steun
Dit jaar bestaat Adullam 40 jaar, een periode waarin Adullam is 
uitgegroeid van een kleine vestiging tot landelijke organisatie met 
15 locaties. Hier bieden betrokken medewerkers dagelijks zorg en 
ondersteuning vanuit Gods Woord aan mensen met een beperking. 

Zonder de steun van ouders, verzorgers, medewerkers, vrijwilligers, 
sponsors, adverteerders, donateurs en adviseurs hadden wij 
onze missie niet uit kunnen voeren. Daarom willen we dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Maar bovenal past het ons om de 
HEERE erkentelijk te zijn voor het bereiken van deze mijlpaal. 

Tijdens een speciale jubileumavond geven we iedereen 
gelegenheid om ons jubileum op afstand mee te vieren. 
Ouders, verzorgers, cliënten, medewerkers, vrijwilligers, 
sponsors, adverteerders, donateurs, adviseurs, collega-
organisaties of in welke betrekking u dan ook staat tot Adullam, 

van harte welkom om de livestream te volgen!

WANNEER
D.V. donderdag 16 juni 
2022, aanvang 19.30 uur

UITZENDING
Te volgen via
www.40jaaradullam.nl

Beleef mooie 
luistermomenten met 

bijdrages van Adullam 
cliënten vanuit de 

Oude Kerk in Barneveld

waardenvolle zorg



Tekst: afdeling Personeelszaken Welkom bij Adullam

10.  Gerda Blok-Bosch als begeleider i.o.
11.  Rosalyn Mussche als begeleider i.o. 

Maasheim
12.  Gerlinde Morks als begeleider i.o. 
13.  Corinda den Braber-van Gurp  

als begeleider 
14.  Cindy Molendijk  

als huishoudelijk medewerker 
15.  Tinie Hout als begeleider
16.  Arjan Muijt als teamleider i.o. 
17.  Andrea Hovestadt als begeleider i.o. 
18.  Jan-Frans de Bruijn als begeleider i.o. 
19.  Rieka de Frel-Krijgsman  

als locatiemanager 

Beekheim
20.  Hanneke Brouwer-Klop als begeleider 
21.  Dieka Bettink-van Middendorp  

als huishoudelijk medewerker

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

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

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

vrijwilligers vacatures op werkenbijadullam.nl

Ook werken bij Adullam?

Vrijwilliger worden?

Op deze pagina 
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

17

9 1110
8

13 14

15 16

6 7

2 51 3 4

Centraal Bureau 
1.  Brenda van Deelen-van Middendorp 

als applicatiebeheerder
2.  Gesina Weerheim-Groen als 

medewerker financiële administratie
3.  Henri van Vulpen als medewerker 

financiële administratie

Muiderheim
4.  Willemijn van der Kamp  

als begeleider 
5.  Henriëtte Westhoff als begeleider 

Kroonheim
6.  Marieke van den Berg-Bunt  

als begeleider
7.  Arie Langerak als begeleider i.o. 
8.  Gerrie Visser-Schoonhoven  

als zorgassistent i.o. 
9.  Jacob Frens als begeleider i.o. 

22.  Marja Rijksen-Methorst  
als huishoudelijk medewerker

Molenheim
23.  Henri van Voorden als begeleider i.o. 

Wilgenheim
24.  Elna Hoogesteger-Bijnagte  

als zorgassistent i.o. 

Horstheim
25.  Jenine Pol-Kolk als Huishoudelijk medewerker

KDC De Klimop
26.  Joëlle Klopman als begeleider i.o. (zonder foto)

De Klimboom (Rehobothschool)
27.  Martine van Varenkamp-Hardeman  

als zorgondersteuner onderwijs 

12
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23
20

21 2219 24 25 27
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Tekst: Ellie de Bruin-Veenvliet

16 september 2021
Marina van Streijl (Maasheim) 
en Thijs Dekker

12 november 2021 
Rika Roozendaal (Maasheim) 
en Johan Baars

18-november 2021
Willemijn Kloosterman 
(Muiderheim) en Boke Pleijsier 

 Wij zijn getrouwd!

Elise 
van Asperen - Ploeg, 

begeleider Kroonheim

Jolanda 
van Reenen - Otte, 

begeleider Streekheim

12,5 jaar 
werkzaam bij 

Adullam

Avondeten
Marith logeert weer 
op Kroonheim en 
helpt voor het eerst 
met de voorberei-
ding van avondeten. 
Wat is zij trots!

Verbouwing de Meerkoet 
Tijdens de verbouwing van de Meerkoet (Beekheim) 
verbleven de bewoners 2 weken in Groepshotel Het 

Bosgoed te Lunteren. Daar was het goed toeven.
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Even buurten

Takken zagen

Goed bezig!
Lucel (Samenzóo) maakt produc-
ten op bestelling zoals deco-stoelen, 
deco-ladders en plantenstandaards.

Kerst op Muiderheim
Ondanks dat kerstfeest niet in 
de kerk gevierd kon worden, 
was het een gezellige dag. Op 
de groep van Williene maakten 
ze iets lekkers voor de vogels. 
Na een luxe lunch werd speciaal 
voor Muiderheim een medi-
tatie uitgezonden door ds. de 
Groot. Daarna een muzikaal 
intermezzo door begeleiders en 
zingen met z’n allen.

Jacob Jan (links) en Lennart zijn 
trots op het productiewerk dat zij 
zelfstandig uitvoeren op Horstheim. 
Zoals het afdrukken en in elkaar nie-
ten van programma’s en kerkbodes. 
Deze keer hebben zij weer een sta-
pel kerkbodes afgeleverd.

De mannen van de Houtsnip 
(Druivenstein) hebben, samen met 
begeleider Dick en vrijwilligers, een 
kar vol wilgentakken gezaagd.

Inpakwerk

In de inpakstraat van Horstheim 
wordt hard gewerkt. Anne 
Mattea vult zakjes voor de 
pakketjes van Exclusiva.

Oliebollen bakken
Op oudejaarsdag hebben 

Gerwin (links) en Matthijs olie-
bollen gebakken. Bij een aantal 
buren zijn deze bezorgd, maar 

ook voor de Muiderheimers 
zelf was dit smullen!

In Streekheim speelt Hennie 
graag keyboard of orgel. En 
wat kan ze dat mooi!

Drukwerk
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Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Kinderboerderij 
Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim 
Uddel
T 088 238 58 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

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

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

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

54

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



www.adullamzorg.nl

Tenslotte

De huidige locatie van de Eliëzerhof 
aan de Voltweg in Nunspeet is verou-
derd en te klein geworden. Ter ver-
vanging is een stuk grond gekocht 
aan de Elburgerweg in Nunspeet. 
Op 2 december 2021 is het koop-
contract getekend. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor de bouw van 
een nieuw en duurzaam werk- en 
dagactiviteitencentrum in volle gang. 
De bedoeling is om na de zomerva-
kantie de nieuwbouw te starten. De 
afronding staat voorlopig gepland 
voor het einde van het eerste kwar-
taal van 2023. 

Op 22 december 2021 is boerderij Druivenstein in Staphorst weer 
overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar. Het gezin Boer-
Koster gaat de boerderij bewonen. Adullam heeft Druivenstein bijna 
20 jaar mogen gebruiken als zorgboerderij voor dagactiviteiten. De 
eerste jaren heeft Adullam deze locatie gehuurd voor een te ver-
waarlozen bedrag. In 2012 heeft Adullam Druivenstein gekocht en 
nu, bijna tien jaar later, de boerderij weer aan de familie verkocht. 
Hierdoor werken de cliënten van Druivenstein sinds december 2021 
op een tijdelijke huurlocatie aan de Gemeenteweg. Momenteel  
oriënteren we ons op andere huisvestingsmogelijkheden. 

Nieuwbouw Eliëzerhof, Nunspeet

Druivenstein weer verkocht aan familie

Binnen Stichting Adullam 
voor Gehandicaptenzorg 
participeert een drietal 
kerkformaties: de  
Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland,  
de Hersteld Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland 
buiten verband.
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Anne Rebel-Lodder  
(voorzitter), Rosanne Baan, 
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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
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