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Voorwoord 
Crisis is helaas één van de meest gehoorde woorden van 2012! Elke dag weer sombere 
berichten in de pers. Na een overleg van zeven weken in het Catshuis volgde de val van het 
kabinet Rutte I over de begroting 2013. Nieuwe verkiezingen na een zomer, die grillig, nat en 
heel wisselvalig was. Het lijkt of het weer zich aanpast aan de gevoelens in de samenleving. 
Een nieuw kabinet Rutte II met een boodschap die voor niemand echt plezierig is met 
bezuiniging op bezuiniging, toenemende werkeloosheid, “stille” armoede en een derde 
recessie binnen vijf jaar. Al met al een heel somber, maar helaas realistisch, beeld aan het 
begin van dit voorwoord van het jaarverslag 2012. Al deze somberheid geeft temeer aan dat 
we elkaar goed in de gaten moeten houden en dienen te helpen waar mogelijk. Zorg voor 
elkaar en saamhorigheid kunnen ons heel veel waarde en warmte opleveren. Onze 
bezoekers ervaren deze warmte en zorg voor elkaar gelukkig elke keer dat ze bij ons in het 
Inloophuis komen. ’t Centrum blijft een punt van rust, warmte en hartelijkheid. In 2013 al 
weer 20 jaar! Laten we hiervoor dankbaar zijn en ons verheugen dat we dit kunnen en 
mogen doen voor heel veel bezoekers.  

Als vanouds ligt weer een jaarverslag voor U waarmee U zich een uitstekend beeld kunt 
vormen van wat er zoal heeft plaatsgevonden in en rondom Inloophuis ʼt Centrum het 
afgelopen jaar. Een jaar met veel veranderingen in het pand van onze verhuurder, waarop ik 
later zal terugkomen. Maar ook weer een jaar waarin we met dankbaarheid mogen 
terugkijken op de mogelijkheden die ons werden geboden om voor een grote groep trouwe 
bezoekers iets te kunnen betekenen.  

Ik gaf het hiervoor al aan: 2012 was een jaar met veel veranderingen rondom ons in het pand 
van het Weeshuis te Woerden. Zeker niet negatief maar juist positief! Het begint steeds meer 
een Diaconaal én Evangelisch kloppend hart te worden in het centrum van Woerden. In april 
2012 is de KIDB-winkel, wat staat voor Kerk In De Buurt winkel, geopend door wethouder 
Loes Ypma. De KIDB-winkel is een initiatief om als kerk centraal in de samenleving te staan 
met verkoop van tweedehands kleding waarvan de opbrengsten naar het goede doel gaan. 
Vanwege regelgeving is de peuterspeelzaal na de zomer van 2012 gestopt. Hierdoor kwam 
ruimte beschikbaar voor “nieuwe” projecten. Daarnaast is op voorspraak van één van onze 
bezoekers in oktober de schildersclub ’t Regentenpenseel opgericht. Eerst begonnen op 
woensdag in de regentenkamer en nu verhuisd naar de vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur in 
de grote zaal van ‘t Centrum. Aansluitend verzorgen we nu ook een lunch op vrijdag. De 
verhuizing van de schildersclub heeft enerzijds te maken met de animo voor de club maar 
ook omdat er een nieuwe bestemming voor de regentenkamer komt, namelijk de 
Gebedswinkel. Deze was voorheen gevestigd aan de Rijnstraat, maar heeft nu vanaf maart 
2013 onderdak gevonden als Gebedswinkel 2.0 in het Weeshuis. Ontmoeting, gebed, 
bezinning en toerusting zijn de belangrijkste kenmerken van de Gebedswinkel. Al deze 
nieuwe initiatieven in het pand waar wij zitten, worden digitaal ondersteund met een 
vernieuwde website (www.weeshuiswoerden.nl) waarop alles is terug te vinden van historie 
tot toekomst. Ook zijn er actuele nieuwtjes te vinden op facebook.  

Ik denk dat de initiatieven die nu plaatsvinden in het pand elkaar op een prachtige manier 
aanvullen en versterken. Echt ontwikkelingen waar we dankbaar voor mogen zijn.  
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In ons bestuur hebben zich het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan. Wij zijn 
echter nog steeds, al meer dan drie jaar, op zoek naar een bestuurslid verantwoordelijk voor 
de PR van ons inloophuis. Ook in het bestand van onze coördinatoren hebben zich geen 
wisselingen voorgedaan. Ons coördinatoren-echtpaar Corrie en John Tamerus hebben hun 
eerste volle jaar achter de rug. Zij kunnen inmiddels terugkijken op een succesvol verlopen 
2012. Onze waardering voor hun enthousiaste inzet voor het wel en wee van Inloophuis ʻt 
Centrum is enorm groot. Het bestuur wil alle stafleden, vrijwilligers en iedereen die ’t Centrum 
een warm hart toedraagt heel hartelijk bedanken voor hun inspanning, enthousiasme en 
betrokkenheid. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, dat zonder hun hulp ’t Centrum 
niet kan bestaan. Ook mijn medebestuursleden wil ik danken voor hun belangeloze werk en 
tijd in het afgelopen jaar. Zij maken het met elkaar en met de onmisbare zegen van onze 
God mogelijk om een plek te creëren, waar liefde, warmte en aandacht voor elkaar een 
vanzelfsprekendheid is, zelfs in 2012!  

Als laatste wil ik ook onze dankbaarheid kenbaar maken aan U als participanten, waarvan de 
meesten hun verantwoordelijkheid in financieel opzicht niet hebben verzaakt. Het blijft helaas 
noodzakelijk om het banale onderwerp “geld” onder de aandacht te brengen. Er is helaas 
maar één manier om ons hoofd boven water te houden nu het economisch zeer zwaar weer 
is en dat is met uw geldelijke steun. Ik besef terdege dat het ook voor U als participant 
moeilijk is om de juiste keuzes te maken. Echter, in een tijd dat het leven voor velen 
moeizaam is, lijkt mij dat de steun aan een Diaconaal initiatief zo dicht bij “huis” niet mag 
wegvallen. Uw steun is onontbeerlijk!  
Wij hopen en bidden dat U uw verantwoordelijkheid zult blijven nemen, zodat wij sociaal 
zwakkeren in onze samenleving kunnen blijven helpen en ondersteunen met een plek als ’t 
Centrum.  

Moge Gods liefde en zegen ook in 2013 op ons werk rusten.  

Ook dit jaar wil ik het voorwoord eindigen met iets om over na te denken. Het verhaal heet 
“De mayonaisepot en twee koppen koffie” . 
 
Marc Angenent (Voorzitter)  
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De mayonaisepot en twee koppen koffie. 
 
Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden, als 24 uur in een dag niet meer genoeg is, 
denk dan aan de mayonaisepot en de twee koppen koffie. 
 

Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven. Hij had een aantal voorwerpen voor 
zich liggen. Toen de les begon, nam hij zonder iets te zeggen een hele grote, lege mayonaisepot en 
vulde deze met golfballen. De professor vroeg vervolgens aan zijn studenten of de pot nu helemaal 
vol was. Zij antwoordden van wel. 
 

Toen nam de professor een doos met kiezelsteentjes en kiepte deze in de pot. Hij schudde lichtjes 
met de pot en de kiezelsteentjes rolden in de open ruimtes tussen de golfballen. Weer vroeg de 
professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. Ze antwoordden van wel. 
 

De professor nam nu een doos met zand en goot deze leeg in de pot. Natuurlijk vulde het zand alle 
ruimte op tussen de golfballen en de kiezelsteentjes. Opnieuw vroeg hij of de pot nu vol was. De 
studenten antwoorden met een unaniem “JA”. 
 

Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie en goot ze leeg in de pot. De hele 
inhoud verdween in de pot en de koffie vulde de lege ruimte tussen het zand. De studenten begonnen 
te lachen. "Nu", zei de professor, “wil ik dat jullie deze pot zien als jullie eigen leven: 
 

- De golfballen zijn de belangrijke dingen in het leven: je familie, je kinderen, je gezondheid, je 
passies en je geloof. Dingen die ervoor zorgen dat als er niets meer op de wereld was dan 
deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn. 

- De kiezelstenen zijn de andere dingen die ertoe doen: je werk, je huis, je auto e.d. 
- Het zand is al het andere, de kleine dingen." 

 
“Als je het zand als eerste in de pot doet, is er geen plek meer voor de kiezelsteentjes of voor de 
golfballen. Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingen 
besteedt, dan heb je geen ruimte meer voor de dingen die belangrijk voor je zijn.” 
 

“Besteed aandacht aan de dingen die essentieel zijn voor je geluk. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. 
Neem je partner mee uit eten. Lees. Maak bewust tijd voor het voeden van je geloof. Er is altijd nog 
wel tijd om het huis te poetsen of de prullenbak te legen." 
 

"Zorg eerst voor de golfballen, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je prioriteiten. 
De rest is maar zand." 
 

Eén van de studenten stak een vinger op en vroeg waar de twee koppen koffie dan voor stonden. De 
professor lachte: “Ik ben blij dat je het vraagt.  
Ik wil daarmee alleen maar weer eens aangeven en bevestigen dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er 
altijd wel een plekje is om samen met een vriend of een dierbare een kop koffie te drinken." 
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Doelstelling en organisatie 
Inloophuis ʼt Centrum is een initiatief van de diaconale stichting Jongeren Ontmoetings- en 
Adviescentrum (JOAC).  
 
De doelstelling van de stichting luidt als volgt: 
 
“Vanuit de liefde van Christus hulpverlening bevorderen ten dienste van een ieder die op 
haar een beroep doet.” 
 
De stichting is in 1990 opgericht door achttien diaconieën uit de regio Woerden. 
Vertegenwoordigers van deze diaconieën vormen met elkaar het algemeen bestuur. Dit 
bestuur komt eenmaal per jaar bijeen. Voor de alledaagse zaken is er een dagelijks bestuur 
dat de lopende zaken afhandelt. Tijdens de jaarvergadering legt het dagelijks bestuur 
verantwoording af van het gevoerde beleid. In 2012 is de jaarvergadering gehouden op 21 
mei. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende kerken 
en dat zijn in 2012: 
 
• Hervormde Gemeente Harmelen 
• Hervormde Gemeente Kamerik 
• Hervormde Gemeente Linschoten 
• Hervormde Gemeente Oudewater 
• Gereformeerde Kerk Waarder-Driebruggen 
• Gereformeerde Kerk Woerden 
• Evangelische Lutherse Gemeente Woerden 
• Hervormde Gemeente Waarder 
• Gereformeerde Kerk Harmelen 
• Gereformeerde Kerk Kamerik 
• Protestante Gemeente Linschoten 
• Protestante Gemeente Nieuwerbrug 
• Protestante Gemeente Oudewater 
• CGK/GKV Kerk Woerden 
• Hervormde Gemeente Woerden 
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Diverse gegevens bestuur 
Naam en locatie  
Diakonale Stichting Jongeren Ontmoetings - en AdviesCentrum 
Hogewoerd 3A 
3441 BE Woerden  
Tel: 0348 – 434053 
E-mail: info@inloophuiswoerden.info 
Internet: www.inloophuiswoerden.info 
 
Datum oprichting 
1 september 1990 
 
Secretariaat  
Crynssenstraat 37,   
1058 XT Amsterdam 
Tel. 06 81 48 44 98 
 
Bankrekening: 94.01.69.371 
Girorekening: 184789 
 
Samenstelling dagelijks bestuur 
Marielle Amahorseya (secretaris) 
Marc Angenent (voorzitter) 
Margriet van Buren (penningmeester) 
Gijsbert van Vliet (vicevoorzitter) 
Lex Kapteijn (lid) 
PR lid (vacant) 
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Coördinatoren en vrijwilligers 
Inloophuis ʼt Centrum is bijna dagelijks geopend. Iedereen is welkom om hier koffie/ thee te 
drinken, te lunchen of in de avond een warme maaltijd te nuttigen. Een fijne huiskamer en 
keuken zorgt voor een barmhartige sfeer, waar bezoekers zich al heel snel thuis voelen.  
 
Zonder alle coördinatoren is het niet realiseerbaar ʼt Centrum op deze manier voort te zetten.  
 
De samenstelling van de coördinatoren is in 2012 als volgt: 
• Jacco de Bruijn 
• Wilma Moorlag (oproepkracht) 
• Corrie Tamerus 
• John Tamerus 
• Gert Visser (oproepkracht) 
 
 
Ook niet te vergeten zijn alle vrijwilligers. In 2012 heeft wederom een groot aantal vrijwilligers 
zich ingezet voor het inloophuis: de één door bardienst te draaien, de ander door de 
maaltijden te verzorgen en weer andere door het verzorgen van de nieuwsbrief ʻCentraalʼ. 
Ieder zo met zijn eigen taak, maar met volle inzet. Met veel enthousiasme en belangstelling 
voor de medemens zijn ruim 60 vrijwilligers werkzaam (zie het 
overzicht op de volgende pagina). De jongste vrijwilliger is 23 jaar en de oudste is 80 jaar 
oud! 
 
Naast de vrijwilligers stellen zich in verschillende periodes stagiaires van uiteenlopende 
scholen beschikbaar om hulp te bieden tijdens de openingsuren. Elk jaar krijgen we steeds 
meer aanmeldingen. Ook hen zijn we erg dankbaar voor hun inzet.  
 
 
 

 



  
 

Jaarverslag 2012 Inloophuis ‘t Centrum 10 

 
 
 

KOOKVRIJWILLIGERS 
2012  

GASTVROUWEN 
/GASTHEREN 2012 

Angenent  Marc  Anker, Martijn  
Beijer Audrey  Beek, van Marjan  
Berghoef  Jo  El Baz, Hassan  
Bierlaagh, Thom  Fraser, Janet  
Blonk Cees  Gier, de Dineke  
Bril Carla  Graaf, v.d. Hanny  
Drogenbroek v  Cor  Groot, de Sylvana  
El Baz Hassan  Kastelein, Nine  
Gottenbos Sandra  Kok , de Siska  
Griffioen Mieke en Jan   Kruijf, de Nelly  
Hagendijk Marijke  Mill, van Robert  
Hoef v d Charlotta  Moorlag Wilma  
Hueting , Gerard  Nap-Maarseveen, van Greet  
Iersel v Elly  Oosterom, van Maaike  
Kaat Rudy  Ouazizi, Farah  
Lassche Esther  Plomp Zwanet  
Leer v Zwaantje  Plomp, Wijnie  
Leeuwen  v Arie  Rootselaar van Janneke  
Lek vd Bas  Schilling, Johanna  
Linden v d Metty  Schlingman , Arie  
Meulen v d Oeds  Steensma de Soysa, Janiek  
Moorlag, Wilma  Tuijl, van Matthijs  
Mostert Gerdina  Veldhuis Minke  
Nap, Ada  Visser, Gert  
Os v An  Vliet, van Cobie  
Pels  Annette  Vogel, de  Herma  
Plomp Zwanet  Waser, Lidie  
Plomp, Rita  Wijnstroot, Gerard  
Rouw, Henny Wind, v.d. Janneke  
Schouls Anne  Würsten, Daniëlle  
Schouten, Iet Zaal, Ed  
Schuit, Klaas   
Souwerbren, Els    
Staal Dick    
Ton, Jan    
Treur, Gerrianne    
Valk, Wouter    
Veldhuyzen  Henk    
Verlaan Willy-Janne    
Zijl, v. Riny   
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Financiën 

 
TOELICHTING OP DE BALANS   
 
Het boekjaar 2012 is uitgekomen op een  klein verlies van  €  951,-- . 
Begroot was een verlies van €  9.000,-- 
Aan de inkomstenkant zijn de volgende bijzonderheden te melden: 
Er is voor € 975,00 aan “verjaardagsgiften” ontvangen. 
Ondanks dat wij geen acceptgiroʼs meer aanhangen zijn de giften particulieren in stijgende lijn.  
Ook is er reeds € 300,00 sponsorgeld ontvangen voor een structurele activiteit voor de bezoekers.  
Dit zal in de komende jaren worden gecontinueerd. 
Bij de uitgaven is te zien dat Onderhoud en schoonmaken door het opzeggen van de 
schoonmaakorganisatie beduidend lager is als in 2011. 
 
Specificatie nog te betalen posten  
 
       2012    2011 
 
Huur en          1950 
energie de Meerpaal   2.514      270 
Reservering Vakantiegeld    500      500 
Administratie kosten     91        89 
Belastingen      387      391 
Publiciteit             430 
Maaltijden                 60 
       _____    _____ 

3.492 3.690 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
Exploitatiesaldo bar en maaltijden     Begroting 2012    Realisatie 2012   Realisatie 2011 
Baropbrengsten       6.000       4.397    3.775 
Opbrengst Maaltijden                10.000     10.948  10.252 
Opbrengst Lunch                       500          672       488 
Totaal opbrengsten     16.500     16.017  14.515 
 
Inkopen bar        2.000       1.176       831 
Inkopen maaltijden       8.000       8.482    8.201 
Inkopen lunch           500           577       274 
Totaal kosten      10.500     10.235    9.306 
Saldo bar en maaltijden      6.000       5.782    5.209 
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Kerngetallen 
Elk jaar weten gelukkig weer veel bezoekers de weg naar het Inloophuis te vinden.  
Iets waar wij heel blij en dankbaar voor zijn.  
 
Dit jaar is het aantal bezoekers fors gestegen, wel met 18% in vergelijking met 2011. 
Erg blij zijn wij dan ook met dit mooie resultaat. Naast het aantal vaste bezoekers zien we 
ook weer veel nieuwe gezichten, die mede dankzij andere concepten binnen de Meerpaal 
kennismaken met Inloophuis ʻt Centrum 
 
Het stijgend aantal bezoekers is te zien op alle avonden en de woensdagmiddag. Vooral op 
de woensdagmiddag is een forse stijging te zien, een stijging van wel 328 bezoekers ten 
opzichte van het voorgaande jaar.  
 
De avonden dat ʼt Centrum geopend is liet een wisselend beeld zien voor wat betreft  
het aantal bezoekers. Donderdag en vrijdag zijn veelal goed bezochte avonden,  
de dinsdagavond heeft nog steeds het minste aantal bezoekers. Ook is dit te zien aan het 
aantal gebruikte warme maaltijden wat met 12% is gestegen ten opzichte van 2011. 
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Activiteiten 
Elke jaar worden, tot grote vreugd van de bezoekers diverse activiteiten georganiseerd.  
Deze activiteiten vinden zowel binnen als buiten het Inloophuis plaats. 
 
Wekelijkse activiteiten 
Het Inloophuis is bijna de gehele week geopend, alleen op maandag kunnen bezoekers er 
niet terecht. Op woensdag kunnen bezoekers de hele dag het Inloophuis binnenlopen  
en kunnen ze tussen de middag zelfs genieten van een heerlijke lunch die vanaf 12.30 uur 
wordt geserveerd. 
 
Naast de lunch op woensdagmiddag kunnen bezoekers op woensdag-, donderdag- en 
vrijdagavond komen genieten van een warme maaltijd. Een warme maaltijd wordt 
geserveerd voor maximaal 24 personen. De maaltijden worden verzorgd door de 
kookvrijwilligers.  
 
Naast deze maaltijdavonden is het Inloophuis ook geopend op woensdag en op 
dinsdagavond. Vrijwilligers en coördinatoren zijn aanwezig om bezoekers welkom te heten 
en te voorzien van een hapje en een drankje. 
 
Maandelijkse activiteiten 
Naast vaste wekelijkse activiteiten organiseert het Inloophuis ook maandelijkse activiteiten. 
Deze activiteiten worden georganiseerd op de eerste zaterdag van de maand en op de 
laatste zondag van de maand.  
 
De eerste zaterdag van de maand worden er altijd speciale activiteiten georganiseerd.  
Elke zaterdag is dit weer een andere, zo is er dit jaar een Italiaanse avond georganiseerd, is 
er gebowld, gebarbecued, zijn er spelletjesavonden georganiseerd en nog vele andere 
activiteiten zijn ondernomen op de eerste zaterdagen van de maand. 
 
De laatste zondag van de maand is er altijd een High Tea, die wordt georganiseerd van 
15.00 uur tot 18.00 uur. Dit jaar is er zelfs een Russische High Tea georganiseerd, compleet 
met Russische lekkernijen.  
 
Alle georganiseerde activiteiten van 2012 worden op de volgende pagina schematisch 
weergegeven. 
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Activiteitenkalender 2012 

3 januari Nieuwjaarsreceptie 
29 januari  High Tea 
4 februari  Spelletjes avond 
26 februari   Russische High tea 
3 maart  Bowlingavond 
25 maart  High tea 
7 april Dineravond 
30 april Koninginnedag/ Pannenkoekendag 

19 mei  Muziekavond met BBQ 
27 mei  High Tea 
2 juni Shantykoor ʻBravourʼ 
24 juni  High tea 
7 juli  Bezoekers uitje 
28 juli – 17 augustus  Zomersluiting 
26 augustus High tea 
1 september  BBQ met de Heren van de ronde tafel 

8 september  Open dag ʻt Centrum 
15 september Vrijwilligersdag 
30 september  High tea 
6 oktober Bingo  
28 oktober  High tea 
3 november  Italiaanse avond 
25 november  High tea 
1 december  Sinterklaasavond 
22 december  Kerstviering incl. diner 
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Public Relations 
Inloophuis ʼt Centrum mag zich verheugen in een steeds grotere bekendheid, zowel in 
Woerden als in de directe omgeving. De afgelopen jaren zijn wij opzoek geweest naar een 
PR bestuurslid. In 2012 zijn wij er niet in geslaagd deze te vinden. Wel zijn de PR 
werkzaamheden voortgezet. Naast de inzet van de algemene publiciteitmiddelen is er in 
2012 een nieuw logo en huisstijl voor Inloophuis ʼt Centrum ontworpen en is het Inloophuis 
gebruik gaan maken van social media zoals Twitter en Facebook.  
 
Logo 
Na bijna 20 jaar dezelfde huisstijl te hebben doorgevoerd, vond het bestuur het tijd voor een 
geheel vernieuwde huisstijl die zich volledig in deze tijd zou kunnen integreren. Een groot 
onderdeel hiervan is het logo. Het compleet veranderende logo is hiernaast zichtbaar. Het 
logo heeft overeenstemmingen met logoʼs van andere concepten die zich in de Meerpaal 
bevinden.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De Centraal 
Naast de algemene publiciteit worden donateurs, kerken en belangstellenden op de hoogte 
gehouden via het eigen blad ʻCentraalʼ, dat driemaal per jaar verschijnt (tevens als bijlage 
aan dit verslag toegevoegd). De ʻCentraalʼ wordt zowel via post als e-mail aan de lezers 
verspreid. 
 
Mond-tot-mondreclame 
Deze vorm van reclame blijft voor inloophuis ʼt Centrum een sterke publiciteitsvorm. 
Enthousiaste bezoekers, bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers maken anderen 
“warm” voor een bezoek aan het Inloophuis. Het werk wordt daarom steeds weer onder  
de aandacht gebracht bij diaconaal werkers en instellingen die te maken krijgen met  
mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. 
 
Website 
Op de website van inloophuis ’t Centrum www.inloophuiswoerden.info wordt doorgelinkt 
naar onze pagina op de overkoepelende website www.weeshuiswoerden.nl . Op deze 
website is alles te vinden over de activiteiten die plaatsvinden in dit historische pand in de 
binnenstad van Woerden. Op deze manier zijn wij één in verscheidenheid en kunt u de 
specifieke activiteiten, openingstijden en menu’s van de dag, welke worden geserveerd in 
ons inloophuis, terugvinden. 
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Social Media 
Ook wordt steeds vaker social media gebruikt als communicatiemiddel. Van de media 
Facebook en Twitter wordt veel gebruik gemaakt. Vooral kleine nieuwsfeitjes of 
mededelingen worden via deze kanalen verzonden.  
 
 
Een overzicht van de PR-activiteiten in 2012 
 
Onderhouden van contact (voor overleg of informatie) met diverse maatschappelijke  
en kerkelijke instellingen, zoals:

• Raad van kerken 
• ICB [inloop centra beraad] nu DAK  
• De Meerpaal 
• Leger des Heils 
• Gereformeerde kerk 
• Hervormde kerk Oudewater 
• Kerkelijke werkers gemeente Lopik 
• Sluisgroep 
• RPCW 
• Kwintes 
• Welzijn Woerden (NIO-overleg) 
• Steunpunt Geestelijke Gezondheid Woerden 
• Dienstencentrum Altrecht Talent 
• Gemeente Woerden 
• Stichting Philadelphia 
• Stichting Abrona 
• Minkemaschool 
• Kalsbeekcollege 
• Futura College 

 
 
Deelname aan: 

• Heren van de Ronde Tafel
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Bijlage 
• Notulen jaarvergadering 21 mei 2012 
• Centraal april 2012 
• Centraal augustus 2012 
• Centraal december 2012 
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Bijlage 1 
 

Notulen van de algemene bestuursvergadering van 
Inloophuis ´t Centrum 

d.d. 21 mei 2012 
 
Aanwezig: G. van Vliet (Hervormde Gemeente Woerden) 
 A. Verkaik (Prot. Gemeente Linschoten) 
 E. Ottes (Prot. Gemeente Harmelen) 
 J. van Bemmel (Hervormde Gemeente Woerden) 
 I. van Baren- 

Veldhuizen 
(Prot. Gemeente Oudewater) 

 C. Tamerus (Hervormde Gemeente Woerden) 
 M. Hilgenman (Hervormd Linschoten) 
 J. Blok (Hervormde Gemeente Woerden) 
 E. Verweij (Hervomd Woerden) 
 R. Kalkman (CGKV Woerden) 
 J. Postma (PKN Ger. Kerk Waarder) 
 G. de Gier (PKN Ger. Kerk Waarder) 
 J. de Bruijn - 
 J. Tamerus (Hervormde Gemeente Woerden) 
 M. Angenent  (Hervormde Gemeente Woerden, tevens 

bestuursvoorzitter) 
 M. Amahorseya (Hervormde Gemeente Woerden, tevens aspirant 

secretaris) 
 M. van Buren (CGKV Woerden, tevens penningmeester) 
   

 
Niet aanwezig:  Gereformeerde Kerk Woerden (met kennisgeving) 
 Evangelisch Lutherse Kerk Woerden (met kennisgeving) 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Marc Angenent heet de aanwezigen hartelijk welkom op de 18e algemene 
bestuursvergadering. Is tevens blij met de grote opkomst. Leest voor uit Romeinen 12 vers 
1-21 en opent met gebed. Een ieder stelt zich kort voor.  
 
De voorzitter blikt kort terug op 2011. Financieel gezien blijven we onze zorgen houden 
ondanks de ingezette koers van een aantal jaren geleden. De begrote bijdragen van de 
participerende kerken blijft achter en die van de particulieren is stabiel. Interen op het eigen 
vermogen blijft dus doorgaan. De begroting is weliswaar stabieler geworden de laatste jaren, 
maar helaas het jaarlijks tekort ook. Toch dankt de voorzitter alle participanten voor hun 
genomen verantwoordelijkheid. En spreekt direct de hoop uit dat het zware weer waarin we 
nog steeds verkeren ons niet kopje onder zal doen gaan.  
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Qua bezoekers wordt ’t Centrum steeds beter bezocht. Op vrijwel alle vlakken, het aantal 
bezoekers, het aantal lunches en het aantal High Tea bezoekers is een stijging te zien. De 
najaarsmarkt, Koninginnedag en de BBQ blijven qua bezoekers altijd de topevenementen.   
 
De voorzitter spreekt zijn waardering en bewondering uit over het team en natuurlijk alle 
vrijwilligers die het mogelijk maken dat ´t Centrum “een plek is om je thuis te voelen en 
thuis te komen”. Hij doet tevens een beroep op de leden van de vergadering om vrijwilligers 
te werven, zowel bar- als kookvrijwilligers. Er zijn altijd mutaties en vrijwilligers die vanwege 
omstandigheden moeten afhaken. Het is heel leuk en dankbaar werk. 
 
2. Vaststellen agenda 
De voorzitter vraagt na of iemand nog een extra agendapunt in wil brengen. Er worden twee 
agendapunten toegevoegd. Punt 6A de naamsverwarring Inloophuis en punt 6B de 
ontwikkeling van een nieuwe logo en nieuwe huisstijl. Met de toevoeging van deze punten 
wordt de agenda vastgesteld. 
 
3. Notulen jaarvergadering 23 mei 2011 
Het verslag wordt per pagina behandeld. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd met 
dank aan de notulist. 
 
4. Jaarverslag 2011 
Door middel van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2011. Het 
jaarverslag wordt per pagina doorgelopen, nader toegelicht en besproken. 
- Er wordt bewondering uitgesproken over het aantal maatschappelijke stages die 

Inloophuis ’t Centrum aanbiedt.  
- Penningmeester Margriet van Buren licht het hoofdstuk Financiën toe. De financiële 

administratie is nu op een andere, transparantere manier opgezet. Wel wordt de vraag 
gesteld tot hoever Inloophuis ’t Centrum mag interen op het Eigen Vermogen.  

- Protestantse Gemeente Linschoten en Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
Woerden hebben de administratie gecontroleerd en hebben geen bijzonderheden 
gevonden.Volgend jaar wordt de controle uitgevoerd door: 

• Protestantse Gemeente Linschoten 
• Hervormde Gemeente Woerden 

Het verslag is hiermee vastgesteld. Marielle wordt bedankt voor het samenstellen van het 
verslag. 
 
5. Begroting 2013 

Het algemene bestuur bekijkt de begroting voor 2013. De voorzitter legt uit hoe het zit met 
de bijdragen van de participerende kerken a.d.v. de statuten. Vanaf 2007 is de koers ingezet 
om conform de statuten alle participanten te benaderen met de te verwachte bijdrage vanuit 
de begroting die we hier elke keer vaststellen. Gelukkig zit vanaf dat moment een stabiliteit 
in de begroting maar helaas ook in de tekorten. 

De voorzitter deelt mede dat wij helaas de giften van de participerende kerken zien 
teruglopen. Jaarlijks sturen wij een bijdrageformulier met de vraag Inloophuis ’t Centrum 
financieel te steunen. De reactie op dit formulier is het afgelopen jaar helaas minimaal. 
Daarnaast zien wij dat niet alle kerken zich houden aan de bijdrage die zij hebben toegezegd. 
De voorzitter spreekt hier vooral de aanwezigen van de Hervormde Gemeente Woerden over 
aan. 

Er is in 2007 ook met elkaar besproken en afgesproken dat wij ook uit het Eigen Vermogen 
bijdragen, sinds die tijd heeft Inloophuis ‘t Centrum 27% ingeteerd op het EV.  Dat betekent 
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dat ’t Centrum richting een EV gaat dat ongeveer 1,5 maal de lasten dekt  als ik het begrote 
tekort van 2012 meeneem. Een zogenaamde dekkingsgraad van 1,5 jaar. De participerende 
kerken wordt gevraagd tot hoever ’t Centrum mag interen op het Eigen Vermogen. De vraag 
gaat uit naar hoe de kerken erover denken. Gezamenlijk wordt besloten dat het Eigen 
Vermogen op minimaal 1 maal als dekkingsgraad moet worden aangehouden.  

De conceptbegroting 2013 is met het jaarverslag naar de leden verzonden en wordt door de 
voorzitter en de penningmeester toegelicht. De voorziening eigen middelen is vastgesteld op 
€8.300,- Dat betekent dat wij in 2013 een bijdrage van €13.000,- moeten ontvangen om de 
begroting rond te krijgen. Daarbij zal de verdeelsleutel, die elk jaar wordt toegepast, blijven 
gelden.  

Kerken geven aan dat leden teruglopen en ook kerken interen op hun Eigen Vermogen. Het 
Inloophuis is een bewust initiatief dat destijds door de kerken is opgericht, maar moet wel 
mogelijk blijven.  

De begroting van 2013 wordt nadat dit alles is besproken vastgesteld. 

6. Huisvesting 
Afgelopen december is met het bestuur van de Meerpaal een nieuw huurcontract vastgesteld. 
De huur wordt  €7.500 op jaarbasis met een indexering vanaf 1-1-2013 en is geldig voor 5 
jaar met optie op nog 5 jaar. Er zijn geen incidentele huurkosten meer voor extra huur en de 
energie wordt verdeeld op basis van 1/3 inloophuis 2/3 meerpaal op basis van nacalculatie. 
Per kwartaal wordt er huur vooruit betaald. Beide partijen zijn blij met dit contract.  
 
6a Naamsverwarring Inloophuis ’t Centrum 
Al een aantal jaren is in Woerden het Inloophuis “Leven met Kanker” actief, dit is een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor lotgenoten aan de Wilhelminaweg. Deze stichting 
doet het qua PR aardig en staan veel in het nieuws. Regelmatig komt naar voren dat mensen 
denken dat ons Inloophuis het andere Inloophuis is en andersom, dit geeft behoorlijk wat 
negatieve verwarring. Aankomende 4 juni wordt dit punt ook besproken in het Bestuur van 
Inloophuis Leven met Kanker. Vanuit het dagelijkse bestuur van Inloophuis ’t Centrum is 
gevraagd of Inloophuis Leven met Kanker de naam wil veranderen, mochten ze dat niet 
willen dan stellen wij voor om onze naam te wijzigen in InloopCentrum. De voorzitter vraagt 
hoe hierover wordt gedacht. Het algemene bestuur hoopt dat het Inloophuis Leven met 
Kanker de naam verandert en wacht verdere ontwikkelingen af. 
 
6b Vernieuwing logo en huisstijl 
Er zijn concepten ontwikkeld voor een vernieuwing van het logo en de huisstijl. De voorzitter 
laat deze concepten rond gaan en ligt dit verder toe. Met behulp van dit concept wil het 
dagelijkse bestuur een lijn met de andere initiatieven die er spelen aanbrengen, nieuwe 
website en nieuwe gemeenschappelijk site met doorverwijzing. Het algemene bestuur 
reageert positief. Door dit door te voeren verbind je verschillende initiatieven aan elkaar. Het 
zou ook leuk zijn om alle logo’s bij de entree te tonen. Hierdoor gaan meerdere ingangen ook 
spelen. Akkoord vanuit het algemene bestuur om met deze logo’s verder te gaan.  
 
7. Wvttk/Rondvraag 
- Vanuit het algemene bestuur wordt gevraagd of er achterhaalt kan worden wat op het 

braakliggend stukje grond voor Inloophuis ’t Centrum komt. De voorzitter hoopt een ieder 
hier snel van op de hoogte te brengen. 

- Jan Willem Blok uit zijn waardering voor wat Inloophuis ’t Centrum allemaal doet. Hij is 
positief onder de indruk. 
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8. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en de vergadering wordt afgesloten dmv 
het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. De leden worden uitgenodigd na de vergadering 
een hapje en een drankje te nuttigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centraal 

Nieuwsbulletin van ’t Centrum  

Inloophuis voor een drankje, gezelligheid en een warme maaltijd 
 
 

Introductie 
 
 

 
   Onze nieuw stamgast “Kelly” 

 
 
Iedereen is welkom in  ons inloophuis ’t Centrum. 
Natuurlijk hebben we spelregels maar als we goed zijn 
voor elkaar dan hebben we het ook goed met elkaar. 
Dat is het belangrijkste. Toch hebben we er gasten 
tussen die toch net even anders zijn dan de rest…….. 
 
Je zou denken dat ons inloophuis  een vaste 
klantenkring heeft die over het algemeen hetzelfde blijft.  
 
Niets is minder waar. Steeds vaker verwelkomen we 
nieuwe gasten. Soms komen ze één keer, soms komen 
ze af en toe  en soms blijven ze hangen en worden het 
echte stamgasten.  
 
We laten u graag kennismaken met één van onze 
nieuwe stamgasten. Een echte allemans vriend(in), een 
luisterend oor voor iedereen, zit graag op schoot bij 
andere gasten en wordt graag geaaid. Onze nieuwe 
stamgast is kennelijk nogal zuinig want haar eten 
probeert ze bij elkaar te schooieren.  Maar ja.. wie kan 
haar wat weigeren..? 

 

Sommige dingen kun je niet navertellen… 
 

 

 
Het lijkt al weer zo lang geleden. 
Kerst in het inloophuis. Esther en 
Zwanet stonden uren in de keuken 
voor de voorbereiding van een uniek 
en overheerlijk kerstmaal. Collega’s 
van Linda de Bruijn hadden voor 
iedereen een cadeau verrassinkje 
geregeld. Het kerstverhaal werd 
verteld vanuit de ‘straatbijbel’. 
Iedereen mocht die avond iets 
vertellen over wat kerst voor hem of 
haar betekent. Het werd een avond 
met een gouden randje. Heerlijk 
eten, een geweldige kerstsfeer en 
prachtige getuigenissen. Tja….. 
sommige dingen kun je eigenlijk niet 
navertellen…… 

  
    Esther en Zwanet  tijdens de     
    voorbereidingen in de keuken 

 

 
 

 

Negentiende jaargang  
1e uitgave 
April 2012 
 



 

Overdenking 
 

Het inloophuis is een plaats waar we met elkaar en voor elkaar zorgen. Dat is in ons hedendaagse 
samenleving bijna uniek. Samen leven, samen eten, samen praten, samen helpen, samen huilen, 
samen lachen, samen liefhebben…… Het lijkt soms zo gewoon maar het is zo bijzonder… 
 
1 Corinthiërs 13 (De liefde) 
 
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles 
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. 
Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen 
schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 
verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik 
als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in 
een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal 
ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde.  
 
Steeds meer mogen we zien hoe gasten, vrijwilligers en andere bezoekers van het pand  zich om 
elkaar bekommeren. Niet omdat het moet! Nee, omdat iets ons zegt dat het goed is om elkaar lief te 
hebben. Dat het goed is om voor elkaar te zorgen. Iedereen mag dat doen om z’n eigen manier met 
z’n eigen talenten. Liefde is een woord dat soms ver weg lijkt en niet meer bij deze wereld past. Het is 
God zelf die ons Zijn liefde wil geven. Liefde voor Hem en voor elkaar. Mooi hé dat we dit zo dicht bij 
huis (met elkaar en voor elkaar) in de praktijk kunnen brengen? Dat maakt ons trots, gelukkig en 
dankbaar! 
 
 

Wist u dat….. 

 
 

…. We regelmatig op de dinsdagavond een 
CREA avond hebben waar onder professionele 
begeleiding van Greet en Siska geknutseld 
wordt. .    
 
…. Je bijna elke avond een lekker potje kan 
klaverjassen in het inloophuis. 
 
….. Je altijd bij ons voor niets 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) 
Interesse? Bel of mail met één van de 
coördinatoren Jacco of Corrie (zie colofon) 
 
…. We met veel creativiteit proberen de prijzen 
voor eten, drinken en evenementen voor onze 
gasten zo laag mogelijk te houden. 
 
….We drie soorten vrijwilligers kennen.  
1. de kookvrijwilliger,  
2. de barvrijwilliger / gastvrouw-heer en  
3. De bijzondere vrijwilliger voor bijzondere 
klussen zoals reparaties, onderhoud, 
evenementenorganisatie, computerbeheer, 
website etc. 
 

 
VACATURES: 
 
…Barvrijwillger(s) voor de dinsdagavond 
(1 x per twee weken) 
  
… Barvrijwilliger(s) voor de lunch, elke 
woensdagmiddag  van 12.00 tot 15.00 uur 
 
Interesse?  
Bel of mail met één van de coördinatoren Jacco 
of Corrie (zie colofon) 
 

 

 



Zo zijn onze manieren….. 
 

 
 
We zijn blij met onze stagiaires. Bijna elke dag 
hebben we jonge enthousiaste helpers die hun 
maatschappelijke stage in het inloophuis 
doorlopen. Sommigen blijven zelfs als vaste 
vrijwilliger. Perfect! . Samen met onze gasten, 
vrijwilligers, nieuwkomers, bestuur en iedereen 
die betrokken is bij het inloophuis maken we er 
elke dag weer een feest van  

 
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 het 
  eten. 
- Prachtig dat je zoveel lacht met anderen, want 
  wie geluk wil oogsten, moet humor zaaien. 

 
Zó zijn onze manieren…. 

 
 

Plaatjes en praatjes 

 
Steeds meer eters! Steeds meer schillers…! 
 
Waar het tot voor kort nog uitzonderingen waren 
is het nu bijna vanzelfsprekend dat we tussen de 
25 en 30 eters per avond mogen verwelkomen. 
Reuze gezellig natuurlijk en wat ons betreft is het 
elke avond zo. Maar meer eten is natuurlijk ook 
meer koken en….  meer schillen. Ja soms 
moeten we hulptroepen inschakelen om alle 
aardappelen op tijd geschild te krijgen. Vijf man / 
vrouw sterk en schillen of je leven er vanaf 
hangt….. want om zes uur moet alles dampen en 
gaar op tafel staan. 

 

 
 

http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/inloophuis/fotos/17517938_bxVctN#!i=1495060750&k=rjSg6zx&lb=1&s=A


Agenda en activiteiten 

 
Openingstijden: 

 
- Dinsdag van 19.00 tot 22.30 uur 
- Woensdag van 9.30 tot 22.30 uur 
  Lunch-inn van 12.30tot 13.30 uur 
- Donderdag van 16.00 tot 22.30 uur 
- Vrijdag van 16.00 tot 22.30 uur 
 
Woensdag, donderdag en vrijdag om 18.00 uur 
gezamenlijke warme maaltijd. 
Iedere 2e dinsdag van de maand om 18.00 uur  
extra maaltijd 
 
Prijzen 

- Lunch                         € 2.50 
- Warme maaltijd          € 3.75 
 
Iedere eerste zaterdag van de maand 
meestal speciale activiteiten 

Colofon 

 
Centraal is een uitgave van diaconale stg.JOAC 
t.b.v. inloophuis ’t Centrum. 
 
Inloophuis ´t Centrum is gevestigd aan de 
Hogewoerd 3a  
3441 BE in Woerden. 
Tel. 0348-434053 
www.inloophuiswoerden.info 
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! 

 

Activiteiten kalender 2e en 3e kwartaal 2012 
 
1. Maandag 30 april Koninginnedag (pannenkoeken)         4. Zaterdag 2 juni Zeemanskoor 
2. Zaterdag 19 mei barbecue                                               5. Zondag 24 juni High tea  
3. Zondag 27 mei High tea                                                   6. Zaterdag 7 juli verassing 
                                      Zaterdag 28 juli tm 17 augustus zomersluiting 

----------- 
 

   
Een unieke, geweldige Russische  High Tea aangeboden door schadebedrijf Ad de Goeij en stichting 

Radoeka www.ruslandhulp-radoeka.nl Bedankt! 
 

Liefde is iemand op wie je altijd kunt steunen.…….. 

 

 
 
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]. 
 

mailto:info@inloophuiswoerden.info
mailto:corrie@inloophuiswoerden.info
mailto:jacco@inloophuiswoerden.info
http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/evenementen/High-Tea-Rusland/21849590_7NSTPW#!i=1742189882&k=RCwFNqX
http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/evenementen/High-Tea-Rusland/21849590_7NSTPW#!i=1742189882&k=RCwFNqX
http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/evenementen/High-Tea-Rusland/21849590_7NSTPW#!i=1742192697&k=jHT73KJ&lb=1&s=A
http://www.ruslandhulp-radoeka.nl/
http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/evenementen/Kerst-2011/20732502_bcTs7V#!i=1645292613&k=ZNVJ8Hp&lb=1&s=A
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Column van Kelly 
 
 
 

 

 
 
 

“Kelly” 

 

Tja…. Na het overweldigend succes van de vorige Centraal 
konden we er niet meer omheen. Kelly verdient voorlopig een 
vaste plek  in elke toekomstige Centraal. Waarom zult u 
vragen?  Omdat Kelly een echte allemans vriend(in) is. Altijd 
heeft ze een luisterend oor voor iedereen. Altijd is ze vrolijk en 
loopt met kwispelende staart door het pand . Het maakt niet uit 
wie het is maar bij iedereen klimt  ze  graag op schoot. Alle 
andere gasten zijn gek op haar en ja, ……ze wordt door 
iedereen graag geaaid en geknuffeld. Juist door deze karakter 
eigenschappen is Kelly bij uitstek geschikt om in elke Centraal 
iets te vertellen over de gasten, de sfeer in het inloophuis, de 
vrijwilligers, de kwaliteit van de maaltijden en nog veel meer. Is 
Kelly dan echt de perfecte gast? Nee! Soms maakt ze ruzie met 
de huishond Ukkie die boven het inloophuis woont.  Soms loopt 
ze te bedelen en eet ze van de grond. Maar ja. We hebben 
allemaal wel wat vreemds toch? De boodschap van Kelly is 
deze keer helder. 
 

‘De gasten gedragen zich keurig, zijn vriendelijk voor mij en voor elkaar. De kokers doen het zo goed 
dat bijna iedereen het afgelopen seizoen een paar kilo is aangekomen. Ja zelfs het eten dat op de 
grond valt is nog heerlijk en lik ik tot het laatste restje op. De gastheren en vrouwen zijn stuk voor stuk 
kanjers en geven niet alleen mij een knuffel en aandacht maar ook elke bezoeker. Tsja…. Het enige 
negatieve punt is dat ik nog niet aan tafel mag eten…. Maar ja, je kunt niet alles hebben?’  
 

 

Johnny boy, een bijzondere gast 
 

 

 

 

1e Pinksterdag  2012 was Johnny Boy de Petruskerk in Woerden binnengegaan. Iedereen zag wel 
dat hij toe was aan een goed maal, een lekkere douche en schone kleren. Hij werd langs gebracht 
door één van de diakenen,  Eigenlijk zouden we High Tea hebben in het inloophuis. Omdat het 1

e
 

Pinksterdag was hadden we dat afgeblazen. Een paar vaste gasten van het inloophuis kwamen toch 
nog even langs voor een bak koffie. Ze waren getuige van de metamorfose. Na een stevige uitsmijter, 
knippen, scheren, wassen en ‘nieuwe kleren uit de Kerk In De Buurt- winkel is Johnny Boy weer 
een nieuw mens. Jammer genoeg moest hij wel een paar dagen opgenomen worden in het 
ziekenhuis van Woerden. Maar ja, hij was wel lekker schoon, had een gevulde maag en weer nieuwe 
kleren. Tijdens zijn bezoek las hij de vorige Centraal. ‘Schrijven jullie de volgende keer wat over mij’, 
vroeg hij. Bij deze dus Johnny! 
 
 
 

Negentiende jaargang  
2e uitgave 
Augustus  2012 

  

http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Meerpaal/opvang/test/17517904_TmsmSF#!i=1870193676&k=FHqbMHm&lb=1&s=A
http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Meerpaal/opvang/test/17517904_TmsmSF#!i=1870198303&k=9S4Kz68&lb=1&s=A


 
 

Zo zijn onze manieren 
 

 

 

 
 
Er gaat geen dag voorbij of we hebben plezier 
met elkaar. Dat vraagt wat van iedereen! Onze 
gasten, onze vrijwilligers, ouderen, jongeren, dik, 
dun lang en kort. Iedereen is bij ons gelijk. 
Iedereen is welkom. Om zo met elkaar om te 
blijven gaan hebben we zo  onze eigen manieren. 
Met die manieren maken we er elke dag weer 
een feest van.  

 
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….. 
 
 
…. We een nieuw logo hebben? 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. Je bijna elke avond een lekker potje kan 
klaverjassen in het inloophuis. 
 
….. 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. .    
 
 
 

 
…. We een nieuwe gezamenlijke website hebben 
met de Meerpaal en de KIDB winkel waarop alle 
nieuwtjes over weekmenu’s, evenementen, foto’s 
en nog veel meer te vinden is. 
 

www.weeshuiswoerden.nl 
 
.... Dat Hanny Mentink-Hage na jaren trouwe 
dienst als vrijwilliger afscheid heeft genomen 
omdat ze verhuisd is vanuit Woerden. Ontzettend 
bedankt voor alles Hanny! We zullen je 
aanwezigheid, inzet en betrokkenheid missen! 
 
.... Dat Frits afscheid heeft genomen als onze 
jongste vrijwilliger. Na zijn maatschappelijke 
stage kwam hij elke woensdag na schooltijd tot 
21.00 uur ’s avonds helpen. Bedankt kanjer! Voor 
al het afwassen, de vele spelletjes, je glimlacht 
en vriendschap!   
 
VACATURES: 
 
…. Vrijwilliger(s) Public Relations voor alle 
voorkomende PR werkzaamheden>  
 
… Winkel williger(s) voor de KIDB winkel. 
Keuze voor de woensdagmiddag, vrijdagavond of 
zaterdagmiddag.  
 
Interesse?  
Bel of mail met Jacco of Corrie (zie colofon) 
 

 

http://weeshuis-woerden.smugmug.com/Centrum/evenementen/Barbecue-mei-2012/23132010_nsgpqL#!i=1863349557&k=wqTPdh2&lb=1&s=A
http://www.weeshuiswoerden.nl/


 

Overdenking ….. 
 
Het inloophuis is een plaats waar we met elkaar eten, naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Soms 
lijkt het wel een beetje op het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Dit prachtige verhaal en 
wonder is terug te lezen in Johannes 6:1-15. Vijfduizend mensen eten van vijf broden en twee vissen. 
Een echt wonder!.  
 
In ons inloophuis eten we niet met vijfduizend mensen van vijf broden en twee vissen. Meestal zitten 
we met ongeveer vijfentwintig mensen aan de maaltijd. Toch zit er ook voor ons een prachtige les in 
dit verhaal. Ook wij hebben vaak niet zo veel in te brengen. Of het nu gaat om vijf broden en twee 
vissen of om ons humeur, onze talenten, onze liefde voor anderen, ons geduld, ons respect voor 
anderen, onze wil om anderen te helpen….Vaak is het niet veel. Maar net als bij de vijf broden en 
twee vissen is het genoeg als we het in handen van Jezus leggen. Dan pas wordt het kleine beetje dat 
wij inbrengen enorm groot en veel. Dan draagt het Zijn zegen. 
 
Dat zien we ook in het inloophuis. Met het kleine beetje dat wij allemaal inbrengen gebeuren er vaak 
ontzettend mooie en grote dingen. Hoe vaak hebben we niet het gevoel dat we in een vijfsterren 
restaurant dineren? Hoe vaak applaudisseren we niet voor onze vrijwilligers omdat we weer een 
heerlijke avond gehad hebben. Hoe vaak zijn we niet dankbaar dat we zo’n mooie plek hebben om 
elkaar te treffen. Laten we alles wat we hebben maar in Zijn handen blijven leggen. Pas dan kunnen 
we vol verwachting, vertrouwen en blijdschap naar de toekomst blijven kijken.  
 
 
 

Plaatjes en praatjes 

 
 
Oranje, oranje, oranje, ORANJEKOORTS 
 
Mocht u als lezer nog enige twijfel hebben over 
de oranje gezindheid in het inloophuis dan 
kunnen we dat in deze Centraal echt helemaal 
wegnemen. 
 
Of het nu Koninginnedag is, voetbal, winnen of 
verliezen…. Het maakt niet uit! Als er maar een 
kleine reden te vinden is lijkt een groot deel van 
de bezoekers en vrijwilligers getroffen te worden 
door de Oranjekoorts. Petten, hoeden, kronen, 
shirts, broeken, sokken veranderen van kleur. 
Oranje, oranje en nog eens oranje… En tussen, 
boven en onder dat oranje zien we altijd een 
brede glimlach…. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 



 

Kerk In De Buurtwinkel hand in hand met Inloophuis 
 
 

 
Gasten en vrijwilligers van het Inloophuis zien we 
ook terug in de nieuwe kerk In De Buurtwinkel. 
(KIDB winkel)  
 
De nieuwe winkel trekt ook nieuwe klanten voor 
het inloophuis. Over en weer worden de gasten 
uitgenodigd om even een kijkje te nemen in de 
winkel of in het inloophuis. Een mooie aanvulling 
en samenwerking. 

 

 

Favoriet bij de gasten van het inloophuis zijn de 
salmiak lolly’s die voor heel weinig te koop zijn in de 2

e
 

hands kledingwinkel aan de voorzijde van het pand. 
Ook de goedkope kleding is een trekker.  
 
De nieuwe klanten van de winkel vinden het leuk en 
gezellig om even een snelle bak koffie te nuttigen in het 
inloophuis of in het zonnetje op het terras. 
 
En weet je waar iedereen verbaasd over is???  De 
lekkere maar goedkope koffie met koek in ’t Centrum 
en de prachtige kleding voor een paar euro in de 
winkel. Goedkoop, goed en gezellig. Daar gaan we 
samen voor!  

 

Openingstijden, Activiteiten & Colofon 

 
Openingstijden: 

 
- Dinsdag van 19.00 tot 22.30 uur 
- Woensdag van 9.30 tot 22.30 uur 
               Lunch-inn van 12.30tot 13.30 uur 
- Donderdag van 16.00 tot 22.30 uur 
- Vrijdag van 16.00 tot 22.30 uur 
 
Woensdag, donderdag en vrijdag om 18.00 uur 
gezamenlijke warme maaltijd. 
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 
 
Prijzen 
- Lunch                         € 2.50 
- Warme maaltijd          € 3.75 
 
Iedere eerste zaterdag van de maand 
meestal speciale activiteiten 

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! 

Activiteiten 
 
1. Zondag 26 aug High Tea v.a. 15.00 u                 6. Zondag 28 okt. High Tea 
2. Zaterdag 1 sept. Barbecue                                  7. Zaterdag 3 nov. Verrassing 
3. Zaterdag 8 sept. Open monumentendag             8. Zondag 25 nov. High Tea  
4. Zondag 30 sept. High Tea                                   9. Zaterdag 1 dec. Sinterklaas feest                             
5. Zaterdag 6 okt. Verrassing                                  10. Zaterdag 22 dec. Kerstdiner 

 

 
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


Centraal 
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



