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Nieuwsbulletin van ’t Centrum  
Inloophuis voor een drankje, gezelligheid en een warme maaltijd 
 
 

Column van Kelly 
 
In een hondenleven zoals dat van mij moet je elke dag 
genieten….. Ja, de tijd vliegt voorbij….  Het is al weer 
december en voor je het weet hebben we de oliebollen al 
weer achter onze kiezen en is het nieuwe jaar begonnen. Ja, 
dan is er al weer een jaar van m’n hondenleven voorbij….  
 
Juist daarom doe ik lekker m’n best om elke dag te genieten 
van de mooie dingen in m’n hondenleven. Van alle lekkere 
stukjes koek die ik krijg van de gasten. Lekker genieten van 
die warme knieën en benen als ik weer bij iemand op schoot 
mag zitten. Nog meer genieten en zelfs knorren van geluk als 
iemand me soms een half uur lang op m’n kop en onder m’n 
kin kriebelt.  Jullie weten het waarschijnlijk niet maar ik heb 
een heel dozijn aan slimme trucjes bedacht om lekker 
verwend te worden. Ik weet precies wat ik moet doen om wat 
toegestopt te krijgen. Gewoon met m’n bruine hondenogen 
heel lief en bijna smekend omhoog kijken. Meestal duurt het 
geen twee minuten of ik krijg wat lekkers of ze trekken me op 
schoot.   
 

 

“Kelly” 
 

Ik vertel jullie natuurlijk niet al m’n trucjes want anders zitten jullie plotseling allemaal bij elkaar op  
schoot en kan ik het wel vergeten. Ik weet wel wat je niet moet doen….. Echt….. grommen, chagrijnig 
kijken, happen of bijten moet je uit je hoofd laten. Ik ben zelfs een keer naar huis gebracht toen ik naar 
een andere hond uitviel. Nee…. Neem het maar van mij aan. In het nieuwe jaar moet je gewoon nog 
meer glimlachen, kopjes geven, en aardig doen naar elkaar. Niet teveel natuurlijk want anders is er 
niemand meer die mij aanhaalt en knuffelt….  
 

Schilderclub ‘’t Regentenpenseel’ 
 

 
 

 

Een origineel idee van Marianne de Jong heeft ervoor gezorgd dat we vanaf oktober een 
professionele schilderclub huisvesten. Elke woensdagmorgen wordt er nu, in de regentenkamer van 
het oude Weeshuis, schilderles gegeven door de kunstschilder Frans Krekel en zijn assistent Jan 
Graafmans. De schilderlessen beginnen om tien uur en duren tot twaalf uur. De serie is in oktober 
2012 gestart en het betreft aquarel schilderen. De meest prachtige aquarellen zijn elke woensdag te 
bewonderen tijdens de lunch. Een mooie initiatief, een gezellige club en prachtige aquarellen. De 
groep voor deze cursus is al helemaal volgeboekt. Op het moment dat we begonnen kregen we  
€ 150,-- aan sponsering voor materiaal kosten. Wow… Dat kwam even goed uit!   Bedankt !!! 
  
 
 

Negentiende jaargang  
December  2012 

http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/Aquarelclub-t-Regentenpenseel/25720930_RKPKxK#!i=2126401879&k=c2JV3xV&lb=1&s=A
http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/Aquarelclub-t-Regentenpenseel/25720930_RKPKxK#!i=2173402806&k=tDdPRQN&lb=1&s=A


 

Zo zijn onze manieren 
 

Opgelet ! 
 

 
 

Soms denken we wel eens dat het allemaal 
vanzelf gaat. Dat het vanzelfsprekend is dat we 

het goed hebben met elkaar. Dat het 
vanzelfsprekend is dat we goed zijn voor elkaar. 

Maar dat is niet zo. 
 

We zijn allemaal verschillend. De één vindt dit 
leuk of lekker en de ander juist wat anders. Dat 

mag en maakt het allemaal juist leuk. Als we 
elkaar maar de ruimte geven. Goed zijn voor 

elkaar is soms hard werken. Maar….het is het 
meer dan waard! 

 
Bedankt dat jullie daar het afgelopen jaar 

allemaal zo goed je best voor gedaan hebben! 
 
 

 
 
 

Het inloophuis is een plek voor iedereen! 
 

Om dat te blijven 
zijn dit onze manieren: 

 

We behandelen elkaar zoals we 
zelf ook behandeld willen 

worden, dus…. 
 

- Goed dat je hier altijd vriendelijk voor elkaar  
  bent 
- Fijn dat je een ander altijd wilt helpen 
- Mooi dat je alleen maar positieve dingen 
  over een ander vertelt 
- Bedankt dat je alleen maar achter de bar of 
  in de keuken komt na overleg met de 
  vrijwilligers of coördinatoren en …. dat je op 
  tijd bent voor he eten. 
- Prachtig dat je zoveel lacht met anderen, 
  want wie geluk wil oogsten, moet humor 
  zaaien. 

 

Zó zijn onze manieren…. 
 

 

Wist u dat….. 
 
…. Alle nieuwtjes over weekmenu’s, 
evenementen, foto’s en zelfs deze Centraal te 
vinden is op onze website 

www.weeshuiswoerden.nl 
 
…. We een sponsor hebben die in 2012 en in 
2013 het kerstdiner sponsort ter waarde van  
€ 150,-- per avond. Bedankt!!! 
 
….. Je altijd bij ons gratis gebruik kunt maken 
van internet. 
 
… We op zoek zijn naar particulieren, bedrijven 
of instellingen die één van onze twaalf  
evenementen per jaar voor hun rekening willen 
nemen door sponsering (€ 150,-- per 
evenement) 
 
…..We regelmatig op de dinsdagavond een 
CREA avond hebben waar onder professionele 
begeleiding van Greet geknutseld wordt. Dinsdag 
22 januari, 12 februari, 19 maart, 23 april en 28 
mei. Er is nog voldoende ruimte dus sluit ook 
gezellig aan!    
 
…. De Kerk In De Buurtwinkel de hele 
woensdag geopend is en je daar voor heel 
weinig prachtige kleding kunt kopen.  
 
 
 

.... We volgend jaar ons 20 jarig jubileum 
vieren! 
 
….  De lunch op woensdag gemiddeld door 
zo’n vijftien mensen bezocht wordt en dat u ook 
van harte bent uitgenodigd om een keer aan te 
schuiven.  
 
.... Dat we in december nieuw meubilair krijgen 
en dat dit voor een belangrijk deel betaald kan 
worden door de opbrengst uit de Kerk In De 
Buurtwinkel 
 
…. We een spontane gift hebben ontvangen 
van € 1.650,-- voor het inloophuis en de 
Meerpaal. Ontzettend bedankt. We gaan er iets 
moois en goeds mee doen!!! 
 
VACATURES: 
 
…. Vrijwilliger(s) Public Relations voor alle 
voorkomende PR werkzaamheden 
 
… Bar vrijwilliger(s) voor de dinsdagavond (om 
de week)  in het inloophuis DRINGEND!!! 
 
Interesse?  
Bel of mail met Jacco of Corrie (zie colofon) 
 

 

http://www.weeshuiswoerden.nl/


 
 

Overdenking …..  Een nieuw begin! 
 
De geboorte van Jezus (Lucas) 
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, 
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande 
vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een 
zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 
 
Zo vlak voor de feestdagen kijk je terug naar het oude jaar en denk je na over het nieuwe jaar. Wat is 
er veel gebeurd het afgelopen jaar. In ’t Centrum hebben we avond na avond gezellig met elkaar 
gegeten, gedronken, gelachen, gespeeld, gepraat en soms zelfs gehuild. Er werd veel vernieuwd en 
veranderd. Een andere inrichting, andere meubels, nieuwe vrijwilligers, nieuwe gasten, 
maatschappelijke stagiaires een Kerk In De Buurtwinkel….. Bijna teveel om op te noemen. En volgend 
jaar? Weer een nieuw begin?  
 
Ja! Weer een nieuw begin. Toen Jezus geboren werd was dat een nieuw begin. Elke dag mogen we 
opnieuw beginnen. Leven naar zijn voorbeeld. Leven en liefhebben. Wetend dat al onze fouten 
vergeven zijn. Een nieuw begin! Voor iedereen! In 2013 maar het mag ook nu of morgen.  Leven, 
liefhebben en genieten. Dat mag na het prachtige nieuws van Kerst. We wensen jullie allemaal een 
fijn, gezegend en liefdevol nieuw begin! 
 

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien 

hadden, precies zoals het hun was gezegd.  
 

Plaatjes en praatjes 

 

 
 

Een verhaal van Wilma Moorlag  
In november loop ik op een dinsdagavond als mijn gastvrouw-dienst begint het inloophuis binnen. Het 
is een gezellige drukte. Er is net een heerlijke maaltijd genuttigd en er wordt al weer druk 
afgewassen. Plots hoor ik een mooi zacht gezang uit de keuken komen en mijn nieuwsgierigheid is 
gewekt. Van wie zijn deze stemmen die zo'n prachtig duet vormen? 
 
Het zijn  Daisy en Selina, twee stagiaires van het Minkema Collega die ons vandaag helpen. 
Ze zijn beide 15 jaar, Daisy zit op voetbal en Selina op hockey. Zij hebben op de stage markt kennis 
gemaakt met de vrijwilligers van het inloophuis en dachten tegelijk: dit is misschien wel een leuke 
stageplek voor ons. Zo gezegd en zo geregeld en zo zijn ze vanavond bij ons. Hun eerste ervaringen 
hebben ze reeds opgedaan in de “Kerk-in-de-buurt-winkel”. Ze vinden het in de winkel wat rustiger en 
in het inloophuis zien ze dat er meer leven in brouwerij is. Het is er gezellig, er is wat meer te doen en 
de ontmoeting met de mensen tijdens het eten is hun goed bevallen. Het voordeel van de 
maatschappelijke stage is dat je niet alleen op school zit maar dat je ook anderen dingen leert in de 
praktijk en andere mensen leert kennen. Uiteraard is er ook een nadeel en dat is dat de stage 
gevolgd moet worden buiten schooltijd (30 uur verdeeld over het hele schooljaar).  
 
Daisy en Selina hebben samen een workshop “Nail-art” bedacht om een leuke activiteit te 
organiseren voor de bezoekers van het inloophuis. De opbrengst van deze middag is bestemd voor 
het inloophuis. Wat een fantastisch en leuk initiatief. We wensen Daisy en Selina nog een leuke tijd 
toe tijdens hun stage! 



 
 

Praatje? Geloof? Problemen? Bidden? 
 
Hoi allemaal! Voor sommigen ben ik al een bekend gezicht. 
Sinds september loop ik elke woensdag stage in ’t Centrum 
en op dinsdagen en donderdagen in de Gebedswinkel. Ik 
zit nu in het 3e jaar van de opleiding Godsdienst Pastoraal 
Werk en loop stage tot eind mei. Ik volg de minor 
missionair diaconaal werk. Dat houdt in dat ik me bezig 
houd met hoe ik de mensen in Woerden het beste kan 
bereiken met het evangelie, ook wel: Jezus! 
 
Nou wat kunnen jullie nou van mij verwachten in ’t Centrum 
en de Gebedswinkel? Een luisterend oor, zo even onder 
het genot van een kop koffie, maar je kunt ook een 
afspraak maken zodat we apart even wat langer door 
kunnen praten. 
 
Ik ben er ook om met je te bidden, heb je vragen over God 
of over de Bijbel dan kunnen we daarover praten en ervoor 
bidden. Binnenkort herken je mij ook aan mijn hestje/vestje 
of een vette hoodie ;)  Groetjes Minke.                           

                
 
                      Minke Velthuis 
       (Pastoraal-missionair buurtwerker)              

 
 

Vrijwilligers ‘t centrum en KIDB winkel in ’t zonnetje (gezet) 
 
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Een heerlijke lunch 
in ’t Centrum, prachtig weer en een lekker potje midget golf. We zijn trots op al deze kanjers!!!! 

 
 

Kerstjam !!! 
 

ADVERTENTIE 
 

TE KOOP KERSTJAM 
 

af te halen aan de bar in ’t 
Centrum Inloophuis 

 
€ 3,-- per pot 

 
Bosvruchten 

Bramen – Frambozen-
Aardbeien-Bosbessen 

 
(zolang de voorraad strekt) 

 

ADVERTENTIE 
 

TE KOOP KERSTJAM 
 

af te halen aan de bar in ’t 
Centrum Inloophuis 

 
€ 3,-- per pot 

 
Tuinvruchten 

Rode Bessen – Kruisbessen – 
Frambozen – Aardbeien) 

 
(zolang de voorraad strekt) 

 

http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/evenementen/vrijwilligersdag-2012/25623399_bss94D#!i=2115308067&k=4bFLKr5&lb=1&s=A


 

Openingstijden, Activiteiten & Colofon 

 
Openingstijden inloophuis: 

 
- Dinsdag van 19.00 tot 22.30 uur 

 
- Woensdag van 9.30 tot 22.30 uur 

 
          Lunch-inn van 12.30  tot 13.30 uur 

 
- Donderdag van 16.00 tot 22.30 uur 

 
- Vrijdag van 16.00 tot 22.30 uur 

 
Gezamenlijke warme maaltijd 

 

Woensdag, donderdag en vrijdag om 18.00 uur 
Iedere 2e dinsdag van de maand om 18.00 uur 

extra maaltijd. 
 

Elke laatste zondag van de maand High Tea  
van 15.00 uur tot 18.00 uur  

 
Elke eerste zaterdag van de maand 

speciale activiteit / evenement 
 
Prijzen 
- Lunch                         € 2.50 
- Warme maaltijd          € 3.75 

Openingstijden KIDB winkel 
 

Kleding kopen of even een praatje en een gratis 
bakkie koffie? 

 
-  Woensdag van 9.30 tot 16.00 uur 

 
-  Vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur 

 
-  Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur 

 
Kleding brengen? Zie openingstijden ’t Centrum. De 

manden staan in de gang.  
 

 

 

Activiteiten 
 

1. Zaterdag         1 dec.      Sinterklaas feest                  7. Zaterdag      2 mrt             Bowling 
2. Zaterdag         22 dec.    Kerstdiner 8. Zondag        31 mrt           High Tea 
3.Dinsdag           8 jan.       Nieuwjaarsreceptie 9. Zaterdag      6 apr             Diner avond 
4. Zondag           27 jan.     High Tea 10. Zondag      28 apr.          High Tea 
5. Zaterdag         2 feb.      Spelletjesavond 11. Dinsdag     30 apr.          Koninginnedag 
6. Zondag           24 feb.    High Tea 12. Zaterdag    5 mei            BBQ 

 

 
 

Colofon 

 
Centraal is een uitgave van diaconale st..JOAC 

t.b.v. inloophuis ’t Centrum. 
 

Inloophuis ´t Centrum is gevestigd aan de 
Hogewoerd 3a  

3441 BE in Woerden. 
Tel. 0348-434053 

Website: www.weeshuiswoerden.nl 
mail: info@inloophuiswoerden.info 

 
mail: corrie@inloophuiswoerden.info 
mail: jacco@inloophuiswoerden.info 

 
De redactie:   John Tamerus 

 

Uw eventuele gift is welkom op giro 184789 
t.n.v. Stg. JOAC Woerden 

Bij voorbaat dank! 
 
 

 

 
Bezoeker, vrijwilligers, donateurs, 

sponsers, betuursleden en alle 
andere vrienden… 

Ook dit jaar weer………. 
 

  

 

Wij wensen iedereen fijne gezegende feestdagen en een 
gezond, gelukkig en liefdevol 2013 

 
De Centraal via E-mail?   Wilt u voortaan de Centraal elektronisch ontvangen geef dan u E-mail adres aan 

ons door met de vermelding dat u voortaan de Centraal via E-mail wilt ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat u 

de Centraal voortaan via mail ontvangt. U kunt u reactie sturen naar [m.amahorseya@hotmail.com]. 
 

 

http://www.weeshuiswoerden.nl/
mailto:info@inloophuiswoerden.info
mailto:corrie@inloophuiswoerden.info
mailto:jacco@inloophuiswoerden.info

