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Column van Kelly 
 

“Kelly” 
 

 
Ik zat pas in ’t Centrum de krant te lezen. Er stond 
een advertentie in over honden. 'Gefokt op 
schoonheid én karakter' stond erboven. Ik heb een 
poosje na zitten denken. Zou ik ook gefokt zijn op 
schoonheid én op karakter. In de Kerk In de 
Buurtwinkel staat een grote pas-spiegel voor mensen 
die hun nieuwe kleren willen bekijken. Ik ben mezelf 
maar even gaan bekijken. Nou dat viel niet tegen. 
Dus ik ben in ieder geval gefokt op schoonheid. En 
dat karakter dan?  Is dat een hond die goed is voor 
kinderen ? Is dat een hond die lief en aanhankelijk is? 
Is dat zo’n hond die onmiddellijk bijt of aanvalt en het 
huis en z’n baas dag en nacht bewaakt? Is dat een 
hond die goed kunstjes kan leren ? Of is dat een 
hond die zeer zindelijk is ? Ik geloof er niks van. Zo’n 
super hond bestaat niet. Zo één die alles tegelijk kan 
en ook nog supermooi is ook.  

Fokkers moeten gewoon eerlijk zijn en de juiste hond aan de juiste personen geven. Als een 
gezin met 3 kinderen een gezellige ‘huis- tuin- en keukenhond’ wil moet je ze geen werkhond 
met grote tanden en een agressief karakter aansmeren. Als je mooie tentoonstellingshonden 
fokt moet je ook niet gaan rondbazuinen dat het prima waak en werkhonden zijn. Ik ben 
gewoon mooi, lief en aardig. Dus dat is hoe ik bedoeld ben, waar ik goed in ben en daarom 
mag iedereen me knuffelen en aaien. Ik ga mooi niemand bijten. Ik wil helemaal niet alles 
tegelijk zijn. Ik ben lekker uniek! Wat een stomme advertentie zeg….. 
 

Terug naar de middeleeuwen?  
 

Minister Bussemaker van onderwijs, cultuur en 
wetenschappen heeft besloten om het meester-gezel 
principe verder door te voeren in het mbo-onderwijs. 
 
In de nieuwe term heet het Gilde Leren. Het is eigenlijk 
bedacht en gestart voor voortijdige schoolverlaters. Nu is 
het Gilde Leren een voorbeeld voor de reguliere student 
geworden! Vierhonderd jaar geleden heette dit Meester- 
Gezel leren en was het Gilde de beroepsgroep waar je 
het vak kon leren in de praktijk. 
 
Het is een nieuwe ontwikkeling in de samenleving en als 
we willen dat onze kinderen hun school af kunnen 
maken moeten er natuurlijk ook erkende stageplaatsen 
zijn. Na wat opstart perikelen zijn we als inloophuis 
inmiddels een erkend werk – leer bedrijf waar we al onze 
vrijwilligers en coördinatoren als meester de gezellen 
mogen laten leren in een prachtige praktijkomgeving 
Weer een mooi voorbeeld van Met elkaar, voor elkaar!  
 

  

Eenentwintigste jaargang  
Mei 2014 



 
 
 

Bericht van de penningmeester 
 

 Met man en macht proberen we de kosten en baten in balans 
te houden. We hebben nog nooit meer bezoekers gehad dan 
in het afgelopen jaar. Bijna elke avond genieten 30 mensen 
van een warme maaltijd gemaakt door enthousiaste 
vrijwilligers. Toch zien we elk jaar onze reserves krimpen. 
Koste wat het kost willen we de maaltijden en de koffie voor 
iedereen betaalbaar houden. 
 
Alstublieft! Help ons het financiële gat te dichten.  
Vragen over onze financiële situatie?  
Mail: margrietvanburen@hotmail.nl   
 
Ons bank (IBAN) nummer is:  

NL44 INGB 0000 184789  
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.  
 

 

Overdenking …..  Jij bent zo kostbaar…. 
 
 

Jesaja 43: 
4 Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de 
mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. 5 Wees niet bang, want Ik 
ben bij je. 
 
Je kijkt in de krant, naar de TV, op de computer, naar de reclame en overal zie je van die 
supermensen. Super slank, afgetraind, gespierd, altijd keurig net gekapt haar en precies 
klaar voor de klus waarvoor ze staan. Logisch toch dat je vanzelf een negatief zelfbeeld 
krijgt.  
 
Er is een God in de hemel die onnoemelijk veel 
van je houdt. Zoveel dat zelfs als jij de enige 
mens op aarde zou zijn geweest, Jezus nog 
voor je naar de aarde was gekomen en voor je 
was gestorven. Ik bedoel maar… je mag er zijn! 
Je bent waardevol, geliefd en je hebt allerlei 
talenten gekregen van God. Wat mensen ook 
tegen je gezegd hebben of nog tegen je zeggen, 
het waren leugens.   
 
God heeft jou perfect geschapen. Er staat in de 
Bijbel dat God iedereen lief heeft. Misschien heb 
je geen voorbeeld, omdat je vader niet in beeld 
was. Misschien was hij een slecht voorbeeld, 
misschien zijn de mensen om je heen wel niet 
zo’n goed voorbeeld.  
 
Wees er van overtuigd. God heeft jou perfect gemaakt met je eigen talenten. God kijkt niet 
naar groot, gespierd, afgetraind of wat je voor geweldige prestaties neerzet. God kijkt vol 
liefde naar je.  
 
Als je het plan ontdekt, dat God met je heeft, zal je leven nooit meer doelloos zijn en mag je 
zeker weten dat je leven niet een toeval is en voor niemand belangrijk is. Je mag dan gaan 
ervaren dat je waardevol bent voor God, de schepper van hemel en aarde.  Als je Gods doel 
in jouw leven weet, zal je nooit meer in jezelf teleurgesteld zijn en mag je elke dag God 
danken dat Hij je weer de gelegenheid geeft om Hem te dienen en iets te mogen doen, dat 
eeuwigheidswaarde heeft. Geloof in jezelf, want God gelooft ook in je.  
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Eenzaamheidsbestrijding 

 
 

Maak kennis met Rob Muijt. Hij gaat helpen om 
verborgen eenzaamheid te bestrijden in onze 
Woerdense gemeenschap. 
 
Ongeveer één op de drie Nederlanders voelt 
zich eenzaam. Dat is nog al wat. Ook in de 
Woerdense gemeenschap is dat niet anders. 
 
Eenzaamheid bestrijden kan op veel 
verschillende manieren. Denk als voorbeeld 
aan een huisbezoek, een boodschappendienst 
of een keer meedoen aan een activiteit.  Veel 
eenzame mensen hebben een zetje in de rug 
nodig maar dan verbetert hun situatie ook snel. 
 
In plaats van eenzaamheid te bestrijden is het 
misschien nog beter het te voorkomen. Eenzaamheid verminderen kan alleen als je hier met 
elkaar iets aan wilt doen. Met elkaar, voor elkaar! Het is de slogan die we bij al onze 
activiteiten gebruiken. 
 
Rob Muijt is onze vrijwilliger die bijna full time ingezet gaat worden om eenzaamheid te 
bestrijden. Hij bezoekt mensen thuis, kan ze meenemen naar een activiteit als ze dat willen 
en is altijd bereid een boodschapje te doen voor mensen die hun huis niet uit kunnen. Rob 
kan ontzettend goed luisteren, is hulpvaardig en betrouwbaar. Hij heeft een 
geheimhoudingsplicht en wordt door de kerkenraad gesteund in zijn rol. 
 
Kent u iemand die graag bezoek van Rob ontvangt? Neem dan snel contact op met Rob via 
mail of telefoon: E-mail: robmuijt@hotmail.com  T elefoon: 06-11014098 
 
 
 

Kerk In De Buurtwinkel  

 
Dat de kledingwinkel een echt succes is weet u vast al. Ontzettend veel mensen vinden het 
gezellig om even binnen te wippen en in de rekken te snuffelen op zoek naar die ene broek, 
jurk, rok of blouse die je net zoekt. Wij vinden het ontzettend leuk om u in onze KIDB winkel 
te ontmoeten en een bak koffie aan te bieden. Wij zijn ontzettend blij met uw hulp om elke 
keer weer een uitgebreide collectie aan te kunnen bieden. En vergeet niet dat er veel 
verhalen zijn die nooit verteld (kunnen) worden.  
 
Een moeder met drie kinderen die door omstandigheden echt niet meer in staat is elk nieuw 
seizoen kleren voor hen te kopen en die even later met tassen vol de deur uitgaat. Die 
oudere man die met vieze oude versleten kleding voor de deur staat en in het nieuw vertrekt. 
De kinderen die nieuwe schoenen krijgen van het geld dat verdiend wordt met de verkoop 
van uw kleding. Wat over is of niet verkocht wordt gaat naar het Leger des Heils of naar een 
plaats van rampspoed in de wereld. Uw kleding krijgt een ‘droom bestemming’. Blijf het 
brengen en blijf helpen.  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 of afgeven in de 
winkel 
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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! 
 

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. 
Met elkaar, voor elkaar! 

 

 

Onder moeders paraplu 
 

 

Wie kent het liedje niet…. Onder moeders 
paraplu, zaten eens …. 
 
Wij hebben sinds kort onze eigen levende 
parapluboom. Paraplubomen zijn volgens 
de kenners sfeermakers bij uitstek voor 
elk terras. Een parapluboom creëert al 
snel  een vakantie gevoel, zeker als er 
ook nog een mooie boombank omheen 
staat.  
 
Er zijn meer paraplubomen dan u wellicht 
denkt. Zo is er een Plataan, Moerbei, Iep 
en Ginkgo. De deskundigen bij ons op de 
boombank zijn er nog niet uit welk soort 
het is waar zij onder zitten. 
 
In ieder geval is het een prachtig cadeau 
waar bezoekers graag zitten en sterke 
verhalen met elkaar delen. Een geweldig 
idee van een gulle gever die z’n bruiloft 
wilde vieren en alle enveloppen met 
inhoud deze bestemming gaf. Bedankt!! 
 
 

 
 



 

Wist u dat……. 
 

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

www.inloophuiswoerden.info 
of 

www.weeshuiswoerden.nl 
 

Nieuw…… Painters Passion 
Er is een tweede schilders club gestart. Elke 
donderdagmiddag van 13.00 uur tot circa 
14.30 uur zijn ze te vinden in de 
Gebedswinkel. Jennifer Bakker-Olsem 
verzorgt daar een heel bijzondere 
schildercursus met diepgang voor de 
deelnemers. Kosten € 3,-- per les. Meer 
informatie op de website.  
 
Het Regentenpenseel 
Schilders club het Regentenpenseel op 
vrijdagmorgen zit op dit moment vol. Meer 
informatie bij Frans Krekel of Jan 
Graafmans.  
 

 
 

VACATURES: 
 

DRINGEND!!…  
 
Het Inloophuis  
 
- Gastvrouw/heer dinsdag 10 – 13 u 
- Verzorging lunch vrijdag 11- 14 u 
 
De KIDB winkel 
- Verkoop / klant ctct. dinsdag 14–17 u 
- Verkoop / klant ctct donderdag 14–17 u 
 
Interesse?  
Bel of mail met Maaike, Jacco of Corrie (zie 
colofon) 
 
Overige vacatures 
… Inval kook vrijwilliger(s) voor de 
avonden dat er iemand plotseling uitvalt.  
 
... Vrijwilligers voor in de Kerk In De 
Buurtwinkel voor inval op de momenten 
dat er iemand plotseling uitvalt. 

 

 
 

 

De waarheid over fietsen …. 
 

 

Er staan steeds meer fietsen op het plein 
bij ons Inloophuis. Hoe zit dat toch? 
Hebben we zoveel fietsende bezoekers?  
 
Hier de feiten…. Nederlanders hebben met 
elkaar 19 miljoen fietsen. Jaarlijks worden 
er ongeveer 897.000 gestolen.  
 
Gemiddeld rijden alle Nederlanders rond 
de 900 kilometer per jaar. In totaal is dat 
jaarlijks circa 15 miljard kilometer door alle 
Nederlanders. 47% van deze afstand wordt 
gereden van en naar werk of school.  

 

Over het aantal fietsenrekken in Nederland 
zijn geen cijfers beschikbaar. Alleen bij 
treinstations weten we hoeveel er staan: 
84.500 bewaakt, 15.500 kluizen en 
tenminste 230.000 onbewaakt. 
 
Bij ons in bij het Inloophuis zijn er iets 
minder fietsenrekken en de kans op diefstal 
is ook aanmerkelijk lager dan op andere 
plaatsen in het land.  
 
Ja, sinds kort hebben we zelfs prachtige 
fietsenrekken voor, bij de ingang, en op het 
terrein. Dus……zet je fiets goed op slot en 
zet ze netjes in de rekken! 
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Openingstijden, Activiteiten & Colofon 

 
Openingstijden inloophuis: 

 
- Dinsdag van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur 
- Woensdag van 09.30 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur  
- Donderdag van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur 
- Vrijdag van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 uur 

 
Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00 

 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  

om 18.00 uur 
 

Gezamenlijke lunch € 2,00 
 

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  
om 12.30 uur   

 
Let op: Vrijdag ochtend van 10.00 tot 12.30 geen 
vrije inloop maar wel zingen in de Gebedswinkel en 
Schilders club in ’t Centrum 

Openingstijden KIDB winkel 
 

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

 
- Dinsdag van 14.00 tot 17.00 u 
- Woensdag van 9.30 tot 17.00 u 
- Donderdag van 14.00 tot 17.00 u 
- Vrijdag van 14.00 tot 17.00 u 
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u 
 

Kleding brengen? Zie ook 
openingstijden ’t Centrum. De 

manden staan in de gang.  
 

 
 

 
                  GRATIS KOFFIE-THEE                                     EVENEMENTEN                                            

 
Aangeboden door de Gebedswinkel.  
 
GRATIS 2 koppen koffie of thee in het 
Inloophuis op dinsdagmorgen en 
donderdagmorgen van 
10.00 uur tot 12.00 
uur.  
 
Kom ook eens kijken. 
Gezellig, knus en tijd 
voor een goed gesprek 

7 juni puzzeltocht + pannenkoeken 
5 juli Romeins schip  
6 september Barbecue 
4 oktober Bingo 
11 november Indische avond met live 
muziek 
5 december Sinterklaas 
20 december Kerst diner  
 
*activiteiten onder voorbehoud. Er kunnen nog 
kleine zaken veranderen. 

 

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

 
De redactie:   John Tamerus 

 
Bij voorbaat dank! 

 
 

VAKANTIE SLUITING 
 

Van 11 augustus tot 1 september 2014 zijn 
we gesloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2014  
 
 
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 Inloophuis ‘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 Inloophuis ’t Centrum tot stand gekomen. En is de afgelopen 21 jaar 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 80 vrijwilligers en 4 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 Inloophuis ’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” 

 

Wij willen u vragen u financiële bijdrage over te maken met behulp van  
online banking. 

 

 

Bank:    ING Bank 
Bankrekeningnummer:     NL44 INGB 0000 184789  

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