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

Column van Kelly
Ik lag deze zomer op het terras van het inloophuis eens
na te denken. Al 20 jaar zijn we, op korte vakantieperiodes na, elke week open.
Dan moet het inloophuis dus al ongeveer 3.000 keer
voor warme maaltijden gezorgd hebben. Ik heb er met
wat andere honden in de buurt over gepraat en we
kwamen al snel tot de rekensom dat er in totaal dus
ongeveer 60.000 borden warm eten op tafel gezet zijn
en dat er zeker 1.500 kilo koffie verwerkt is. Dat
betekent weer dat er zo’n 240.000 koppen koffie
gedronken zijn.

“Kelly”

Er zijn in die 20 jaar minimaal 10.000 kilo aardappels
geschild en opgegeten en er is minimaal 4.500 kilo vlees
verwerkt. Verder moet er zeker zo’n 1.000 kilo rijst en
1.000 kilo pasta zoals macaroni of spaghetti over tafel
gegaan zijn. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.
Duizenden wc rollen, enorme hoeveelheid brood, en
zeker 12.000 kilo groenten.

Ongelofelijk hé? Wat een hoeveelheden. En dan te bedenken dat niet alleen 60.000 keer iemand
lekker gegeten heeft maar dat er ook 6.000 keer iemand als kookvrijwilliger in de keuken stond om
het klaar te maken en dat er dan ook 6.000 keer een gastvrouw of gastheer was die hielp met het
uitserveren van de maaltijden en het opruimen en afwassen. Wow! 20 jaar ‘Met elkaar, voor elkaar’ .
Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn!

Doorzetters
Wij hebben het altijd over ’t Centrum Inloophuis maar formeel is het de diaconale stichting jongeren
ontmoetings- en adviescentrum (stichting JOAC). Onze stichting werd formeel opgericht in
september 1990 door een aantal enthousiaste doorzetters waaronder de toenmalige voorzitter Wijb
Verwer. Het zou nog bijna 3 jaar duren tot er een locatie gevonden was en ’t Centrum op 13 januari
1993 geopend kon worden.
Het werd een bouwkeet aan de Hogewoerd. In de krant verschenen grote koppen met teksten als
‘Bouwkeet in strijd met bestemming’ en ‘Buurt tegen komst jeugdhonk’. Het duurde niet lang of
de koppen in de kranten veranderden. “Inloophuis gaat vaker open’ en ’t Centrum; andere
doelgroep, maar wel veel bezoekers’.
Nu is het al 20 jaar geleden dat de deuren voor het eerst open gingen. Tienduizenden maaltijden
gingen over tafel. Een kwart miljoen koppen koffie gingen over de toonbank en ongelofelijk veel
bezoekers vonden er een moment van gezelligheid, aandacht en liefde voor elkaar. In 1999
verhuisde ’t Centrum van de bouwkeet aan de Hogewoerd naar een plekje in het oude Weeshuis
Woerden. Openingstijden werden uitgebreid, er kwam een mooie keuken, nieuw meubilair en de
samenwerking met stichting de Meerpaal, de kerk in de Buurtwinkel en de gebedswinkel is optimaal
en levert allerlei nieuwe initiatieven en activiteiten op.
Niet alles gaat vanzelf. Niet alles gaat zoals we gepland hebben maar dankzij al die doorzetters
hebben wij na 20 jaar nog steeds een prachtig inloophuis.

Overdenking ….. ´Dienen én genieten’
Matt. 22 “En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:
Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw
God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het
grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee
geboden hangt de ganse wet en de profeten.
En, was het nog wat in ‘t Centrum? Zo'n vraag wordt vaak gesteld na afloop als je elkaar bij toeval
tegen komt. Het is het beeld van ’t Centrum als een soort supermarkt waar je naar eigen behoefte
echt voedsel én geestelijk voedsel kunt halen. Je hoort vaak om je heen dat je zo’n vraag eigenlijk om
moet draaien. Wat draag ik eigenlijk bij aan de gezelligheid en het reilen en zeilen in ’t Centrum?
Als je in de Bijbel leest zie je dat God ons aan elkaar heeft gegeven om Hem en elkaar te dienen. Dat
hoeven we niet alleen te doen maar dat kan juist samen, met elkaar! Ook in ’t Centrum zijn er
verschillende manieren om God én elkaar te dienen. Daarbij hoef je niet direct aan spectaculaire
dingen te denken. Het begint met 'gewoon' beschikbaar zijn voor de mensen om je heen. Je hoeft niet
van alles te kunnen of te doen. Je mag het fijn vinden om een taak op je te nemen, maar je mag ook
gewoon lekker genieten van wat God door anderen heen aan jou geeft. Dat is ook ons motto. ‘Met
elkaar, voor elkaar’. Is het niet mooi dat we zo met elkaar om kunnen gaan? We zijn er om de ander
te dienen maar we mogen ook heerlijk genieten als de ander ons een keer (be)dient. En dat doen we
nu al 20 jaar. Dat is met recht iets om dankbaar voor te zijn.

Plaatjes en praatjes festiviteiten 20 jaar ’t Centrum
Met steun van het VSB fonds Woerden trokken we vlak
voor de zomervakantie met bijna 60 bezoekers,
begeleiders en coördinatoren er op uit naar het openluchtmuseum in Arnhem. Sommige mensen waren al meer dan
tien jaar Woerden niet meer uit geweest.
Het werd een fantastische dag met fantastisch weer.
Iedereen maakte ons motto ‘Met elkaar, voor elkaar’ meer
dan waar op een heel praktische manier. Iedereen hielp
elkaar. Rolstoelen werden beurtelings geduwd, mensen
gaven elkaar een arm en tussen alle mooie oud-Hollandse
plaatjes door was er genoeg tijd voor koffie met gebak, een
heerlijke lunch en nog veel meer. Vrijwilligers van het Rode
Kruis waren de hele dag aanwezig maar met de optelsom
van één pleister en één verdwaalde bezoeker was hun taak
volbracht. Het was een dag om niet snel te vergeten. Als u
mee wilt genieten kunt u tientallen foto’s terug vinden op
onze website www.inloophuiswoerden.info of
www.weeshuiswoerden.nl

Werk in uitvoering….
20 jaar geleden, in 1993, startte ´t Centrum Inloophuis met 49 vrijwilligers waarvan 10 ´aangewezen´
kookvrijwilligers en 19 ´aangewezen´ barvrijwilligers. Inmiddels zitten we al bijna op de honderd
vrijwilligers en dan rekenen we niet al die vrijwilligers mee, die bijna dagelijks bezig zijn met allerlei
andere klussen in en rond het inloophuis.
Grof vuil dat weggebracht moet worden, bomen die gesnoeid, gerooid of omgehakt moeten worden.
Of de tuin en het plein dat er netjes verzorgd bij moet blijven liggen. En dat zijn alleen nog maar de
buitenklusjes. Binnen is er ook altijd wel wat te doen. Een kraan die lekt, een lamp die kapot gaat, een
tafel of stoel die gerepareerd moet worden. Het is teveel om op te noemen. De mensen die dit soort
klussen doen zijn vaak veel minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk om alles soepel te laten
draaien.
Op dit moment is er weer veel werk op het plein aan de achterzijde. Anderhalf jaar lang hebben er
containers en materialen voor de bouw van het woonhotel aan de Hogewoerd op het binnenplein
gestaan. De entree was vaak rommelig, geblokkeerd of liep vol met hardwerkende bouwvakkers. Ze
hebben allemaal hun best gedaan om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nu is de laatste fase
aangebroken. De entree wordt opgeknapt, een nieuw hek moet worden geplaatst en de stenen schuur
moet worden omgebouwd tot sorteerruimte voor de 2e hands kleding van de Kerk In De Buurtwinkel.
Kortom werk genoeg. Bedankt ´onzichtbare´ mannen en vrouwen!

Jubileum evenementen en festiviteiten
Noteer zaterdag 2 november vast in je agenda. Dit is de grote Jubileum verwen dag. Ook dit
belooft weer een heel bijzondere dag te worden waarbij iedereen die dat wil gruwelijk verwend kan
worden. We lichten vast een tipje van de sluier op. Naast een heerlijke bak koffie, thee en wat lekkers
bij ontvangst kan je onder andere verwend worden bij de kapper, de schoonheidsspecialiste, de
pedicure en nog veel meer. We verklappen nog niet alles maar het wordt een dag vol verrassingen.

7 september

Jubileum Knalfeest met BBQ

14 september Speciale Jubileum Open Dag
29 september High Tea
5 oktober

Jubileum Bingo

23 oktober

Koeienmarkt

27 oktober

High Tea

2 november

Jubileum Verwendag

24 november High Tea

Gezocht kleding & schoenen
Het prachtige zomerseizoen is weer voorbij. Van korte broeken en
T shirts gaan we naar warme kleding voor de herfst en het
winterseizoen.
´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 hebben uw hulp nodig om de winkel weer goed te vullen. Wilt u
uw kledingkast eens goed bekijken? Alles wat kwalitatief goed is en
schoon ontvangen wij graag voor onze winkel. 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.

Wist u dat…..
….. 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 elke maand op dinsdagavond een Crea
avonden organiseren? Zie website of
mededelingenbord in ’t Centrum
….. Er elke vrijdagochtend schilderclub is in ’t
Centrum. Als u interesse hebt informeer dan bij
Corrie, Jacco of Maaike

VACATURES … DRINGEND!!!
…. Winkel vrijwilligers KIDB winkel

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
** Eerste zaterdag van de maand activiteiten/
evenementen dag.
*** Laatste zondag van de maand open van 15.00 tot
18.00 uur

Interesse?
Bel of mail met Jacco of Corrie (zie colofon)

…. Barvrijwilliger / gastvrouw of gastheer
voor de woensdagmorgen

Colofon
Colofon
Centraal is een uitgave van diaconale st..JOAC
t.b.v. inloophuis ’t Centrum.
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

Bezoeker, vrijwilligers, donateurs,
sponsors, bestuursleden en alle
andere vrienden…
Bedankt!!!!!!!
Uw eventuele gift is welkom op giro 184789
t.n.v. Stg. JOAC Woerden
Bij voorbaat dank!

De redactie: John Tamerus

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

