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Column van Kelly 
 

 
            “Kelly” 

 

Ik heb een hondenleven! We zitten in een economische crisis, de 
regering bezuinigt op van alles en nog wat, iedereen moet werken 
enne….. Ja zelfs in ’t Centrum wordt de warme maaltijd 25 eurocent 
duurder en zijn honden alleen nog maar ’s avonds welkom in 
overleg met de coördinatoren.  
 
Nou? Heb ik een hondenleven of niet? Haha. Vergeet alles wat u daar 
ooit over heeft geleerd. Eigenlijk is er helemaal niets negatiefs aan 
mijn hondenleven. Elke morgen komt mijn  baasje beneden, word ik 
wakker, begin ik als een dolle heen en weer te draaien, te springen en 
te rennen totdat hij de brokjes pakt en in m’n bak doet.  Ik  doe elke 
dag weer een poging om het wereldrecord brokjes eten te verbreken; 
dat staat op 1.92 seconden  maar het is me nog niet gelukt. Ik blijf 
steken en met verslikken rond de 2.03 seconden. Dit gaat de hele dag 
zo door. Springen, kwispelen, wat lekkers, schrokken, aaien, rennen, 
plassen en een tukkie doen.   
 

En dat we alleen ’s avonds in ’t Centrum mogen komt omdat er steeds meer honden kwamen en wij af 
te toe ruzie met elkaar maken. En die 25 eurocent verhoging van de warme maaltijd? Ach, het valt 
allemaal nog al mee. Dat hondenleven van mij is zo slecht nog niet. Het is maar hoe je er naar kijkt! 

 
 

Vanaf 1 januari 2014 ook ELKE DINSDAG WARME MAALTIJD! 
 

 

We moeten veel te vaak nee verkopen en dat willen we niet 
meer. Bijna elke woensdag, donderdag en vrijdagavond zijn 
alle tafels en stoelen bezet en verorberen we met 30 
mensen een heerlijke gevarieerde warme maaltijd.  
 
Het bestuur wil geen nee verkopen en heeft besloten tot 
een extra avond warme maaltijd. Gelukkig hebben zich al 
weer kook vrijwilligers gemeld en ook gastvrouwen en 
heren. Denk er dus om. Met ingang van het nieuwe jaar 
bent u ook op de dinsdag van harte welkom tijdens de 
warme maaltijd. Oh ja. Vanaf 1 januari wordt de prijs van 
een warme maaltijd verhoogd van € 3,75 naar € 4,00! 

 
 

Bericht van de penningmeester 
 

 

In de vorige uitgave van Centraal is de sponsoractie bij u 
aangeprezen. Vanwege de hoge kosten hebben wij  toen de 
acceptgiro achterwege gelaten. In het algemeen is daar 
goed op gereageerd. Onze hartelijke dank hiervoor. 
Echter, niet iedereen telebankiert en dan ook nog zo’n lang 
nummer invullen op een overschrijvingskaart. Toch, voor de 
aarzelaars, ons nummer is:  
NL44 INGB 0000 184789, Diakonale Stichting JOAC. 
Woerden.  
 
Alstublieft! Help ons het financiële gat te dichten.  
margrietvanburen@hotmail.nl  

 

Twintigste jaargang  
December 2013 
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Overdenking …..  Jezus gelooft in iedereen en wacht! 
 
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. 
 
Er is een prachtig Drents spreekwoord, het luidt:  Wie gromt, die heeft een hondenleven. Kent u dat? 
Wie gromt heeft een hondenleven. Je kent dat wel. Iemand die je tegenkomt die lelijk doet, die dreigt, 
die boos en teleurgesteld is in alles en iedereen.  Wie gromt, heeft een hondenleven. Maar wat levert 
het op? Door de bank genomen: een hondenleven. En het is nog besmettelijk ook. Als jij gaat 
brommen doen de mensen om je heen dat ook. Als jij lelijk doet doen de mensen om je heen dat ook.    
 
Met kerst vieren we de geboorte van Jezus. Gods zoon!  Hij bracht ons iets heel anders dan een 
hondenleven. Jezus kende ook angst en frustratie. Maar Hij was meer dan dat. Wij zijn meer dan dat. 
Jezus leerde ons het allerbelangrijkste. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.  Die ander, 
naast jou, is net zo eenzaam als jij. Die is net zo mooi en heilig als jij. Al gromt hij, al gelooft hij in een 
hondenleven….  Ach, geef hem een aai over zijn bol, een arm om zijn schouder een glimlach die niets 
kost. Jezus bleef en blijft uitkijken naar het gezicht achter ons masker. Jezus blijft vergeven en 
liefhebben. Hij blijft geloven dat er ergens in ons een mens van goede wil is. Jezus gelooft in iedereen 
en wacht. Op iedereen. Ook op u en jou! 
 
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.  

 
 

Burgemeester maakt hutspot in ‘t Centrum 

 

 
(foto: Alex de Kuijper) 

 
Burgemeester Molkenboer bracht woensdag 13 november een bezoek aan ’t Centrum. Nee, hij liep 
niet met z’n handen op z’n rug door het pand maar rolde zijn mouwen op en hielp met het 
klaarmaken van de hutspot voor de 30 hongerige bezoekers.  De reden van zijn bezoek was het 
kennismaken met de bezoekers. Daarom schoof hij even later ook aan om samen te dineren. 

Het werd reuze gezellig en is zeker voor herhaling vatbaar! 

 
 
 



 

Afsluiting jubileum jaar                                                                            Verwendag 
 
 

 

Met de verwen-dag 2013 sloten we het 
Jubileumjaar af. Het was een dag om niet 
snel te vergeten. Zonder ook maar één 
woord te overdrijven een daverend succes. 
Zaterdagmiddag 2 november werden 
nergens in de omgeving zoveel mensen 
verwend door een keten van kappers, 
pedicures, beautyspecialisten, 
nagelstylisten, koks, masseuses , 
fotograven en nog veel meer.  
 
Iedereen kreeg een overheerlijke Smoothie 
met yoghurt, Aardbei, Ananas, Appel, 
Banaan, Citroen, Druiven, Frambozen, Kiwi, 
Mango and more. Er was een Indonesische 
muzikale kok die naast overheerlijk eten ook 
voor zang, gitaarmuziek en een djembe 
workshop zorgde.  

 
Deze dag was de afsluiting van het jubileumjaar waar we met elkaar gevierd hebben dat ‘t Centrum 
Inloophuis 20 jaar bestaat.  Met hulp en steun van het VSB fonds gingen we eerder al een dag naar 
het Arnhems Openluchtmuseum. Nu als afsluiting maakte het VSB en tal van andere sponsors en 
vrijwilligers ook deze dag weer mogelijk. Dankzij alle vrijwilligers, alle kapsters, pedicures, 
beautyspecialisten, nagelstylisten, koks, masseuses, fotograven  werden ruim vijfenveertig gasten van 
top tot teen verwend. Iedereen sloot deze verwendag met een totale make over af. Keurig geknipt, 
gemasseerd, opgemaakt, met prachtig gekleurde nagels en een volle buik. 
 
We bedanken al onze sponsors, vrijwilligers en bedrijven die het mogelijk maakten dat we 
afgelopen jaar met tal van activiteiten ons 20 jarig jubileum konden vieren. Bedankt, bedankt, 
bedankt! 
 

 

Zo zijn onze manieren 
 
 
 

 
 

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

www.inloophuiswoerden.info 
of 

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. 
 
 
…..De High Tea op zondag voorlopig komt te 
vervallen omdat we merkten dat er minder 
belangstelling voor was. We evalueren over een 
half jaar of de High Tea definitief komt te 
vervallen.     
 
…. De Kerk In De Buurtwinkel bijna dagelijks 
geopend is en je daar voor heel weinig prachtige 
kleding kunt kopen.  
 
…. Met de komst van het nieuwe Short Stay 
gebouw aan de Hogewoerd hebben wij een 
nieuw huisadres gekregen. Hogewoerd 3A-1 
 

….  De lunch op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag gemiddeld door zo’n tien 
á vijftien mensen bezocht wordt en dat u ook 
van harte bent uitgenodigd om een keer aan te 
schuiven.  
 
…. We een spontane gift hebben ontvangen 
van een 50 jarig huwelijks jubileum en dat we 
daarvoor een prachtig boombank gekocht 
hebben voor op het plein.  
 
… 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 C-1000 en andere 
pakketten(gevuld met boodschappen) krijgen en 
dat we daar ontzettend veel mensen blij mee 
kunnen maken. 
 
VACATURES: 
 
… Inval kook vrijwilliger(s) voor de avonden 
dat er iemand plotseling uitvalt.  
 
Interesse?  
Bel of mail met Jacco of Corrie (zie colofon) 

 

Gezocht kleding en kinderkleding 
 
De winter is begonnen. Het zonnetje heeft plaatsgemaakt 
voor regen, wind en inmiddels ook al de eerste vorst.  
 
´t Centrum Inloophuis runt samen met stichting de 
Meerpaal de Kerk In De Buurtwinkel. In hetzelfde pand aan 
de voorkant kan iedereen die dat wil of nodig heeft voor 
heel kleine prijsjes prachtige 2e hands kleding vinden.  
 
We zijn zo vlak voor de winter en hopend op een mooie 
lente al weer op zoek naar kleding voor deze seizoenen. 
Ook kinderkleding kunnen we heel goed gebruiken. 
 
Tijdens de openingstijden van de winkel en het inloophuis 
kunt u de kleding of schoenen afgeven of achterlaten in 
de grote mand in de hal.  

 
Bedankt voor uw medewerking. 

                
 

Kleding en kinderkleding gezocht 

 

De Gebedswinkel…..     Drie deuren door voor een dieper gesprek of gebed 
 

 

We werken op een geweldige manier samen met de 

Gebedswinkel die ook in het oude Weeshuis zit. 

Koffie- en theeklanten komen gezellig kletsen in de 

ruimte van ‘t Centrum, terwijl mensen die gebed willen 

of een gesprek welkom zijn in de gebedswinkel. Zo 

kunnen we twee groepen mensen ontmoeten, zonder 

dat deze groepen elkaar verstoren. Wilt u een keer een 

dieper persoonlijk gesprek? Het is precies drie deuren 

door om even in alle rust even een dieper gesprek te 

voeren. U mag daar natuurlijk ook om gebed vragen.   
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Openingstijden, Activiteiten & Colofon 

 
Openingstijden inloophuis: 

 
- Dinsdag van 10.00 tot 22.30 uur 
- Woensdag van 9.30 tot 22.30 uur 
- Donderdag van 10.00 tot 22.30 uur 
- Vrijdag van 10.00 tot 22.30 uur 

 
Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00 

 

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 18.00 uur 
 

Gezamenlijke lunch 
 

Inloop lunch Dinsdag en Donderdag 12.00 uur  € 1,50 
Uitgebreide lunch Woensdag en Vrijdag 12.30 uur € 2,50 

(uitgebreide lunch opgeven voor 11.00 uur) 
 

 
Let op: Vrijdag ochtend van 10.00 tot 12.30 geen vrije 

inloop maar wel zingen (Gebedswinkel) en Schilders club  
(’t Centrum) 

Openingstijden KIDB winkel 
 
Kleding kopen of even een praatje en een gratis 

bakkie koffie? 
 
- Dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur 
- Woensdag van 9.30 tot 17.00 uur 
- Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur 
-  Vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 
-  Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur 

 
Kleding brengen? Zie ook openingstijden ’t 

Centrum. De manden staan in de gang.  

 

 

              Activiteiten 
                  Evenementen                                                      Crea Avonden 

 

1. Zaterdag          21 dec.       Kerstdiner  1. Dinsdag           21 januari  
2. Maandag         6  jan.         Nieuwjaarsreceptie 2. Dinsdag           25 februari 
3. Zaterdag          1 feb.         Diner avond 3. Dinsdag           1 april 
4. Zaterdag          1 maart      Bowlingavond 4. Dinsdag           29 april 
5. Zaterdag          5 apr.         Spelletjesavond 5. Dinsdag           13 mei 
6. Zaterdag          3 mei         Verrassingsactiviteit   

 
 

 
Colofon 

 
Centraal is een uitgave van diaconale st..JOAC 

t.b.v. inloophuis ’t Centrum. 
 

Inloophuis ´t Centrum is gevestigd aan de 
Hogewoerd 3A-1  

3441 BE in Woerden. 
Tel. 0348-434053 

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

 
mail: corrie@inloophuiswoerden.info 
mail: jacco@inloophuiswoerden.info 
mail Maaike: kidbwinkel@gmail.com  

 
De redactie:   John Tamerus 

 

Uw gift is welkom:  
NL44 INGB 0000 184789, tnv Diakonale 

Stichting JOAC. Woerden.  
Bij voorbaat dank! 

 
 

 
Bezoeker, vrijwilligers, donateurs, 
sponsers, bestuursleden en alle 

andere vrienden… 
Ook dit jaar weer………. 

 
 

 

 

Wij wensen iedereen fijne gezegende feestdagen en een 
gezond, gelukkig en liefdevol 2014 

 
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]. 
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