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Column van Kelly 
 
 
Wist u dat een gemiddelde hond met goede verzorging 15 jaar 
oud kan worden? Rashonden worden vaak gemiddeld iets 
minder oud dan bastaards. Ook heel grote honden leven 
gemiddeld wat korter. Gelukkig ben ik een bastaard en lekker 
klein dus ik denk dat ik wel 20 jaar kan worden! Net zo oud als ’t 
Centrum!! 
 
Ja, dat wisten jullie nog niet hé? 
’t Centrum viert dit jaar haar 20

e
 verjaardag. Ik ben nog geen 

hond tegengekomen die er bij geweest is in het begin. Ik heb 
horen vertellen dat er wel een paar mannen en vrouwen van het 
eerste uur zijn. Ik heb ook gehoord dat ze een groot feest gaan 
organiseren omdat ze 20 jaar bestaan. Ik hoop dat ik ook mee 
mag. Volgens mij ben ik de oudste honden bezoeker. Wie weet 
doen ze voor mij ook wel iets bijzonders.  
 

 

“Kelly” 
 

Ik heb horen vertellen dat er op 2 november een enorm verwenfeest georganiseerd wordt voor 
iedereen. Knippen, scheren, schoonheidsspecialisten, koffie, thee, kluiven, botten, muziek, lekker eten 
en nog veel meer zeggen ze. Ik denk dat ik m’n nagels laat doen en m’n snorharen wat bij laat 
werken. Ik hoop maar dat ze gaan barbecueën want dan valt er soms wel wat op de grond.  
 
20 jaar! Wow.’t Centrum bestaat al een hondenleven lang!!. Ze hebben al een tijd lang de slogan ‘Met 
elkaar, voor elkaar’ Ik weet al wat ik met elkaar en voor elkaar ga doen. Ik ga lekker bij iedereen op 
schoot springen en dan ga ik iedereen superhard schoon likken. Dat zullen ze fijn vinden zeg. Dan 
kunnen ze mij mooi allemaal een beetje aaien en kriebelen. Heerlijk! Met elkaar, voor elkaar. Ik weet 
wel wat daarmee bedoeld wordt in dit jubileumjaar.   
 
 

Feest ! 20 jaar ´t Centrum! 
 

 

 
We bestaan dit jaar 20 jaar. Een mijlpaal! Er is ontzettend 
veel gebeurd in de afgelopen 20 jaar. We zijn in 
noodcontainers begonnen en zitten nu in een prachtig 
ingerichte ruimte in het oude Weeshuis van Woerden.  
 
Ruim 20 jaar geleden namen vijftien kerken uit Woerden en 
omliggende plaatsen het initiatief om ‘t Centrum inloophuis 
op te richten. Na al die jaren is het uitgegroeid tot een niet 
meer weg te denken plek voor héél veel mensen. Een 
bruisend plekje in het stadshart van Woerden waar de deur 
altijd open staat en waar de bezoeker terecht kan voor 
zomaar een praatje, voor een kop koffie, een warme 
maaltijd, een lunch, de dagelijkse krant enz., een echt 
inloophuis dus! Een huis waar de bezoekers zich “thuis” 
mogen voelen.  
 
Dankbaar kijken we terug naar alles wat er gebeurd is. Vol 
vertrouwen kijken we naar de toekomst. Ja het is feest! 
 

Twintigste  jaargang  
Mei  2013 
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Overdenking …..  ´Alles heeft zijn tijd! 
 
Prediker 3:1-15 
 
1. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.  2 Er is een tijd om 
te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 3 Er is een tijd om 
te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 4 Er is een tijd 
om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 5 Er is een tijd 
om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 6 Er 
is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te 
gooien. 7 Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd 
om te spreken. 8 Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en 
er is een tijd voor vrede. 
 
We bestaan 20 jaar en dat is een hele tijd. Er is veel gebeurd. Mensen kwamen en mensen gingen. 
Bezoekers, vrijwilligers, bestuursleden, coördinatoren. Ze kwamen, ze gingen. We hebben met elkaar 
gelachten en gehuild. Ja we hebben vaak feest gevierd maar soms stonden we ook op de 
begraafplaats om afscheid te nemen van één van onze vrienden. Soms hielden we van elkaar en 
soms waren we ontzettend boos en teleurgesteld. Ja ook bij ons was er voor alles een tijd. Dit stukje 
uit de Bijbel is tijdloos. Nu is het een tijd om feest te vieren. Dankbaar te zijn. Met elkaar blij te zijn 
en dankbaar terug te kijken. Dit is een tijd en een plaats waar we er mogen zijn, met elkaar en voor 
elkaar. We zijn vanuit het diepst van ons hart God dankbaar voor deze 20 jaar.  
 
 

Plaatjes en praatjes        de mannen van het eerste uur!!!! 
 

 
 

                                    Edwin                                           Erik 
 

Zeker weten dat we mensen vergeten maar dit zijn er in ieder geval twee! Mannen van het eerste uur. 
Mannen die bijna nog jongens waren toen ´t Centrum voor het eerst haar deuren opende. Zij waren 
er toen bij en zijn twintig jaar lang trouwe bezoekers gebleven.  
 
Dit zijn dus ook de mannen die alles meegemaakt hebben. Die alle verhalen kennen. Die bijna alle 
bezoekers kennen, de bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers. Zij hebben alle veranderingen 
meegemaakt. Vanuit de containers naar het oude Weeshuis. Van een sober ingerichte ruimte naar 
een prachtig inloophuis met een professionele keuken, computerhoek en spik splinter nieuw 
meubilair. Mannen van het eerste uur! We zijn trots op jullie! 
 
Vanaf nu weet u bij wie u moet zijn voor sterke verhalen uit de oude doos! 
 
 



 

Praatje? Problemen? Praktische Hulp? 
 
 
Maaike van Oosterom komt met ingang van mei 2013 ons 
coördinatoren team versterken. Velen van ons kennen 
Maaike al als coördinator van de Kerk In de Buurtwinkel. 
 
Wat niet iedereen weet is dat Maaike afgestudeerd 
maatschappelijk werkster is en dat ze haar talenten  
graag in wil zetten voor alle bezoekers van ´t inloophuis en 
de Kerk In Buurtwinkel.  
 
Nu is het zover. We zijn steeds vaker open. Met de komst 
van de Kerk In de Buurtwinkel en recentelijk ook de 
Gebedswinkel in het oude weeshuis van Woerden is het 
ook drukker geworden in het inloophuis.  
 
Vier keer per week is ´t Centrum ook ´s morgens open en 
kan er tussen de middag met elkaar geluncht worden. 
Meer mensen, meer bezoekers en dus ook meer werk. 
We zijn erg blij met de komst van Maaike. En met haar 
achtergrond is ze een geweldige aanwinst en kan ze onze 
bezoekers ook professioneel bijstaan als er hulp geboden 
moet worden.  
 
Heeft u behoefte aan een praatje of gewoon een vraag 
over heel praktische hulp? Klamp Maaike gerust even 
aan.                      

 
             

 
 
               Maaike van Oosterom 
  (coördinator ´t Centrum / KIDB winkel) 
 

 

Jubileum evenementen  en festiviteiten 
 
 

 

1 juni                Jubileum Diner avond 
 
6 juli                 Jubileum Sloepentocht 
 
3 augustus      Jubileum  Verrassingsuitje 
 
7 september    Jubileum Knalfeest met BBQ 
 
14 september  Speciale Jubileum Open Dag 
 
5 oktober         Jubileum Bingo 
 
2 november     Jubileum Verwendag  

Zomersluiting van 13 augustus tot 1 september 
 

Met elkaar, voor elkaar 
 
Laten we maar eerlijk zijn. Die coördinatoren zijn ook niet de makkelijkste en zeggen soms dingen die 
even later helemaal niet blijken te kloppen. Sommige van onze vrijwilligers doen gewoon hun eigen 
zin en die vrijwilligers van de KIDB winkel of de Gebedswinkel snappen het vaak ook niet helemaal. 
Ook onder de bezoekers zit nogal eens vreemd volk en het gebeurd zelfs wel eens dat …… Tja, het 
valt inderdaad niet altijd mee! Ons motto in het hele weeshuis is ‘Met elkaar, voor elkaar’.  
 
Een prachtig motto omdat er per week honderden mensen door het pand gaan. Mensen die allemaal 
verschillend zijn. Mensen die allemaal wel wat bijzonders hebben. Leuke mensen, aardige mensen, 
hulpvaardige mensen, eerlijke mensen, oneerlijke mensen, sterke mensen, stoere mensen, zielige 
mensen, zieke mensen. Allemaal bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren, beheerders, bestuursleden 
en nog veel meer. Met elkaar, voor elkaar. Soms lijkt ´t Centrum wel een kopie van ‘Het kleine café 
aan de haven” of een kopie van ‘Goede tijden, slechte tijden’. Er is altijd wel wat aan de hand.  
 
Het afgelopen jaar hebben jullie allemaal bewezen dat jullie als geen ander in staat zijn geweest om 
met al die veranderingen, fouten en verschillen om te kunnen gaan. Daar mogen we trots op zijn. Dat 
is iets om vast te houden. Bedankt! 
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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 

 
….. 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 sponsoring (€ 150,-- per 
evenement) 
 
…..We regelmatig op de dinsdagavond een 
CREA avond hebben. De eerst volgende keer is 
28 mei. Elke vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 
12.00 uur komt de Schilder club bij elkaar in ’t 
Centrum. Interesse? Informeer even of er nog 
plaats is? 
 
…. De Gebedswinkel ook een plekje heeft 
gekregen in het oude Weeshuis van Woerden en 
we daar heel blij mee zijn! 
 

We nieuwe openingstijden hebben… 
 
Maandag    Gesloten 
Dinsdag *   10.00 tot 15.00 uur    (Lunch 12.00 uur) 
                   19.00 tot 22.30 uur   (Diner 18.00 uur) 
Woensdag  09.30 tot 22.30 uur   (Lunch 12.30 uur) 
                                                     (Diner 18.00 uur) 
Donderdag 10.00  tot 22.30 uur   (Lunch 12.00 uur) 
                                                     (Diner 18.00 uur) 
Vrijdag        12.30  tot 13.30 uur   (Lunch 12.30 uur) 
                   16.00 tot 22.30 uur    (Diner 18.00 uur) 
Zaterdag     Gesloten 
Zondag**     Gesloten 
 

* Tweede dinsdag van de maand open van 10.00 tot 
22.30 uur 
** Laatste zondag van de maand open van 15.00 tot 
18.00 uur 

 
VACATURES: 
… DRINGEND!!! Bar vrijwilliger(s) voor de 
woensdagavond (-oneven weken van 19.00 tot 
22.30 uur-) in het inloophuis. 
…. Winkel vrijwilliger KIDB winkel  
 
Interesse?  
Bel of mail met Jacco of Corrie (zie colofon) 
 

 

Bericht van onze penningmeester !!! 
 
In de bijlage bij deze Centraal vind u weer de zogenaamde sponsorbrief. Elk jaar 
vragen wij u daarmee ons werk te steunen door middel van een gift. 
In 2012 heeft u met z’n allen ruim € 11.000,00 bijgedragen. Hiervoor onze hartelijke 
dank. Graag prijs ik dan ook de nieuwe actie bij u aan. Als u meer wilt weten over de 
financiële gang van zaken kunt u mailen naar margrietvanburen@kpnplanet.nl  
 
Helpt u ons ook dit jaar weer? 
 
 

Colofon 
 

 
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, 
sponsors, bestuursleden en alle 

andere vrienden… 
 
 

  

 

 
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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Diaconale Stichting JOAC 
        

 Bezoekadres 
  Hogewoerd 3a 

  3441 BE Woerden 
        Tel: 0348-434053

      E-mail: m.amahorseya@hotmail  

 
 
 
 
Onderwerp : Acceptgiro actie ’t Centrum Inloophuis 
Datum  : Mei 2013  

 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Evenals voorgaande jaren starten wij als Inloophuis ’t Centrum weer de zogenaamde 
acceptgiroactie.  
 

Het is financieel een moeizame tijd voor velen. Instellingen en landen hebben grote financiële 
problemen. Een recessie is helaas een feit. Banen staan op de tocht. Grote uitgaven worden 
voorlopig uitgesteld in afwachting van betere tijden.  
 
Toch hopen wij dat, ondanks dit wat sombere beeld, voldoende aandacht blijft bestaan voor 
mensen die het op sociaal en maatschappelijk vlak moeilijk hebben. Want is het niet zo dat juist in 

deze tijden de behoefte aan een plek zoals ‘t Centrum groot is? Een plek iedereen welkom is, waar 
aandacht en tijd is en waar gastvrijheid centraal staat. Een plek waar iedereen die het nodig heeft 
een warm thuis vindt. 
 
Door een initiatief van 15 kerken uit Woerden en omliggende plaatsen, waaronder ook uw 
gemeente, is ’t Centrum tot stand gekomen. Dit jaar bestaat Inloophuis ’t Centrum 20 jaar en is in 
de afgelopen jaren uitgegroeid tot een niet meer weg te denken plek voor een groot aantal 

bezoekers. Een plek waar de deur altijd open staat en waar de bezoeker terecht kan voor zomaar 
een praatje, voor een kop koffie, een warme maaltijd, een lunch, de dagelijkse krant enz., een 
echt inloophuis dus! Een huis waar de bezoekers zich “thuis” wanen. 

 
Vanuit een christelijke levensovertuiging zorgt een team van ruim 60 vrijwilligers en 5 parttime 
coördinatoren voor de maaltijden, activiteiten en huiselijkheid. Daarnaast vervullen zij de rol van 
gastvrouw/gastheer. Indien gewenst, geven de coördinatoren advies en zijn zij behulpzaam bij 

vragen en/of problemen van de bezoekers. 
 
Om ’t Centrum financieel gezond te houden, kunnen we uw steun van meelevende 
gemeenteleden -zoals u- beslist NIET missen. Daarom vragen wij ruimhartig uw steun door 
middel van een financiële bijdrage voor dit diaconale project dicht-bij-huis, zodat de bezoekers 
NIET voor een dichte deur komen te staan en hun “thuis” verliezen. 

 
Bij voorbaat dank, namens het bestuur, 
MM. Angenent (voorzitter). 
 
 

P.S.: Enkele kerken verspreiden deze brief ook middels de kerkbode, waardoor u hem 
mogelijk DUBBEL krijgt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Matth: 25: 

 
“Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij” 

Dit jaar zullen wij geen acceptgiro’s meer verzenden. Wij willen u vragen u financiële 
bijdrage over te maken met behulp van online banking. 

 

 
Bank:    ING Bank 
Bankrekeningnummer:     184.789 

Ten name van:                  Stichting J.O.A.C Woerden 
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