
 

 

Jaarverslag 2013 
van de Diakonale Stichting JOAC 

 

 

  

 

 

 
 

Inloophuis ‘t Centrum 
7 april 2014 

 

 

 

 

 

 



  

 

Jaarverslag 2013 Inloophuis ‘t Centrum 2 

 



  

 

Jaarverslag 2013 Inloophuis ‘t Centrum 3 

Voorwoord 

De laatste jaren ben ik vaak begonnen met het negatieve sentiment in onze samenleving, de 

crisis die maar voortduurt of het slechte weer dat zich schijnt aan te passen aan de teneur in 

onze samenleving. Wat dat betreft ‘het weer dan wel te verstaan’ lijkt het de goede kant op te 

gaan, nagenoeg geen winter gehad, dat scheelt in onze portemonnee qua energie en nu 

prachtig lenteweer met temperaturen van 20 graden en dat op 20 maart! Laten we het maar 

koesteren en  zien als een voorbode van positiviteit waar we de toekomst mee tegemoet 

treden. Een toekomst die met zorg voor elkaar en saamhorigheid ons ook heel veel waarde 

en warmte opleveren. Onze bezoekers ervaren deze warmte en zorg voor elkaar gelukkig 

elke keer dat ze bij ons Inloophuis naar binnen lopen. ’t Centrum blijft een punt van rust, 

warmte en hartelijkheid en dat hebben we tijdens ons twintig jaar bestaan met elkaar mogen 

vieren! Laten we hier heel dankbaar voor zijn en ons verheugen en verblijden dat we dit 

kunnen en mogen doen voor steeds meer bezoekers die ons weten te vinden. 

 

Als vanouds ligt weer een jaarverslag voor U van waaruit U zich een uitstekend beeld kunt 

vormen van wat er zoal heeft plaatsgevonden in en rondom het Inloophuis het afgelopen 

jaar. Een jaar waarin wij mochten vieren dat we dit mooie werk al weer twintig jaar met heel 

veel vrijwilligers mogen doen. Het pand waar wij mogen resideren bruist en leeft van de 

activiteiten en dat geeft voor iedereen een goed gevoel. Onze binnentuin ligt er mooi bij en 

het opgeleverde corporatiehotel gaat ons wellicht ook weer extra bezoekers opleveren. Het 

jubileum jaar heeft met de aftrap op onze algemene vergadering van vorig jaar een start 

gekregen met diverse activiteiten. In dit jaarverslag zult u daar over kunnen lezen. Ik wil toch 

graag terugblikken op één van de hoogtepunten en dat was het reisje naar het Openlucht 

museum in Arnhem. Wat een prachtige dag hebben we daar met elkaar beleefd en wat een 

geweldig weer werd ons toebedeeld, in één woord SUPER! Iedereen heeft daar op en top 

genoten en we hebben dit, geheel gesponsord door het VSB fonds, kunnen realiseren.  

 

In ons bestuur hebben zich afgelopen jaar geen wisselingen voorgedaan. Ook in het bestand 

van  onze coördinatoren hebben zich geen wisselingen voorgedaan. Wij kunnen wat dat 

betreft terugkijken op een succesvol verlopen 2013. Onze waardering en dankbaarheid voor 

de toomloze inzet voor het wel en wee van ons Inloophuis is enorm groot. Alle stafleden, 

vrijwilligers en iedereen die ’t Centrum een warm hart toedraagt wil ik heel hartelijk bedanken 

voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, 

maar zonder deze inzet kan het ’t Centrum echt niet bestaan. Ook mijn mede bestuursleden 

wil ik danken voor hun belangeloze inzet en tijd in het afgelopen jaar. Jullie 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! 

 

Als laatste wil ik ook onze dankbaarheid kenbaar maken aan U als participanten, waarvan de 

meeste de verantwoordelijkheid in financieel opzicht niet verzaakt. Het blijft helaas elke keer 

opnieuw noodzakelijk om het banale onderwerp “geld” onder de aandacht te brengen. Er is 

helaas maar één manier om ons hoofd boven water te houden en dat is met uw geldelijke 

steun. Wij hadden in het jubileum jaar de verwachting dat we misschien iets extra over zou 

houden maar dat is helaas niet aan de orde. We teren in op ons eigen vermogen, dat is niet 

erg maar kan niet onbeperkt doorgaan. Ik besef me terdege dat het ook voor U als 

participant moeilijk is om de juiste keuze te maken. Maar in een tijd dat het voor vele  
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moeizaam is lijkt mij dat de steun aan een blijvend Diaconaal initiatief zo dicht bij “huis” niet 

mag wegvallen. Uw steun is onontbeerlijk.  

Wij hopen en bidden dat U uw verantwoordelijkheid kunt blijven nemen zodat wij sociaal en 

maatschappelijk zwakkere in onze samenleving kunnen blijven helpen en ondersteunen met 

een plek als ’t Centrum. 

 

Moge Gods liefde en zegen ook in 2014 op ons werk rusten. 

 

Ook dit jaar wil ik het voorwoord weer eindigen met iets om over na te denken. Het verhaal 

heet “Oud vrouwtje”. 

 

Marc Angenent (Voorzitter)  
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Oud vrouwtje 

Ik arriveerde bij het adres en toeterde. Na een paar minuten wachten toeterde ik weer. Aangezien dit 

mijn laatste rit van mijn dienst was, dacht ik: 'Zal ik gewoon wegrijden?' Maar in plaats daarvan 

parkeerde ik de auto op de parkeerplaats, liep naar de deur en klopte. 'Een momentje', zei een 

zwakke, oudere stem. Ik hoorde iets dat over de vloer werd gesleept. Na een lange pauze, werd de 

deur geopend. Een kleine vrouw eind 90 stond voor mij. 

Ze droeg een mooie jurk en een hoed met een sluiernetje, zoals iemand uit de 40-er jaren. 

Naast haar stond een kleine nylon koffer. Het appartement zag eruit alsof er niemand woonde. Al het 

meubilair was bedekt met lakens. Er waren geen klokken op de muren, geen snuisterijen of 

gebruiksvoorwerpen. In de hoek stond een kartonnen doos gevuld met foto's en glaswerk. 'Zou u mijn 

koffer willen dragen?' vroeg ze. 

Ik nam de koffer mee naar de taxi en keerde terug om de vrouw te helpen. Ze nam mijn arm en we 

liepen langzaam naar de stoeprand. 

Ze bedankte me voor mijn vriendelijkheid. 'Het is niets', vertelde ik haar.. 'Ik probeer alle passagiers 

gewoon te behandelen op de manier waarop ik zou willen dat mijn moeder behandeld zou worden.' ' 

Oh, u bent een goede jongen, zei ze. Toen we in de taxi zaten, gaf ze me een adres en vroeg: ' kunt 

u misschien door de binnenstad rijden?'  'Het is niet de kortste weg,' antwoordde ik snel. 'Oh, dat 

maakt niet uit,' zei ze. ' Ik heb geen haast. Ik ben op mijn weg naar een hospice'. 

Ik keek in de achteruitkijkspiegel. Haar ogen glinsterden door de tranen. 'Ik heb geen familie meer,' zei 

ze met een zachte stem.' De dokter zegt dat ik niet erg lang meer heb.' Ik keek haar rustig aan via de 

achteruitkijkspiegel en schakelde de meter uit. 'Welke weg zou u willen rijden?' vroeg ik. De daarop 

volgende twee uur reden we door de stad. Ze liet me het gebouw zien waar ze ooit had gewerkt als 

liftbediende. We reden door de buurt waar zij en haar man hadden gewoond toen ze pasgetrouwd 

waren en ze liet me stoppen voor de ingang van een warenhuis dat vroeger een balzaal was geweest, 

hier had ze als meisje dansles gehad. Soms vroeg ze mij om even langzamer te rijden voor een 

bepaald gebouw of een hoek van een straat en ze staarde dan in de duisternis en zei niets. 

Toen de eerste zonnestralen aan de horizon verschenen, zei ze plotseling, ' Ik ben moe. Laten we nu 

gaan '.  

We reden in stilte naar het adres dat ze mij had opgegeven. Het was een laag gebouw, zoals een 

klein verzorgingstehuis, met een oprijlaan die onder een portiek doorging. Twee verpleegsters 

kwamen naar de taxi toen ik de oprit opreed. Ze waren bezorgd en keken naar elke beweging van de 

oude vrouw. Ze moeten al op haar hebben zitten wachten, dacht ik. 

Ik opende de kofferbak en nam de kleine koffer mee naar de deur. De vrouw zat intussen al in een 

rolstoel. 'Hoeveel ben ik je schuldig?,' vroeg ze en ze pakte haar tas. 'Niets,' zei ik. ''Maar je moet toch 

iets verdienen om te leven' antwoordde ze. 'Er komen nog andere passagiers,' antwoordde ik. Bijna 

zonder na te denken, boog ik en gaf haar een knuffel. Ze drukte me tegen zich aan met alle kracht die 

ze nog in zich in had. 

'U gaf een oude vrouw een klein moment van vreugde,' zei ze. 'Dank u wel.' 

Ik drukte haar hand, en liep in het eerste ochtendlicht naar mijn taxi. Achter me ging een deur dicht.  

Het was het geluid van de afronding van een leven…. Mijn nieuwe dienst van de nieuwe dag was 

begonnen. In gedachten verzonken reed ik rond. De rest van die dag, kon ik nauwelijks praten. 
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Wat als die vrouw een chagrijnige chauffeur had gekregen of iemand die te ongeduldig was en de rit 

zo snel mogelijk wilde afwerken omdat zijn dienst bijna afgelopen was. Wat als ik niet was uitgestapt 

en naar haar deur was gelopen of een keer had getoeterd en dan was weggereden? Alles 

overdenkend, denk ik niet dat ik iets belangrijkers heb gedaan in mijn leven.  

We zijn geneigd om te denken dat onze levens rond grote momenten draaien. Maar vaak pakken die 

grote momenten ons op een moment dat we het niet verwachten en wat voor anderen dan een kleine 

stap lijkt, blijkt iets heel groots te zijn.  

De moraal van dit verhaal is denk ik voor iedereen duidelijk: loop niet zomaar je medemens voorbij, 

blijf hulp bieden daar waar het kan. 
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Doelstelling en organisatie 

Inloophuis ’t 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 2013 is de jaarvergadering gehouden op 27 

mei. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende kerken 

en dat zijn in 2013: 

 

 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-1 

3441 BE Woerden  

Tel: 0348 – 434053 

E-mail: info@inloophuiswoerden.info 

Internet: www.inloophuiswoerden.info 

 

Datum oprichting 

1 september 1990 

 

Secretariaat  

Groen van Prinstererstraat 71-1,   

1051 EK Amsterdam 

Tel. 06 81 48 44 98 

 

Bankrekening: NL44 INGB 0000 184789 

 

Samenstelling dagelijks bestuur 

Marielle Amahorseya (secretaris) 

Marc Angenent (voorzitter) 

Margriet van Buren (penningmeester) 

Gijsbert van Vliet (vicevoorzitter) 

Lex Kapteijn (lid) 

Sabine Tamerus (PR lid) 

 

 

 



  

 

Jaarverslag 2013 Inloophuis ‘t Centrum 12 



  

 

Jaarverslag 2013 Inloophuis ‘t Centrum 13 

Coördinatoren en vrijwilligers 

Inloophuis ’t Centrum is bijna dagelijks geopend. Iedereen is welkom om hier koffie of 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 ’t Centrum op deze manier voort te zetten.  
 
De samenstelling van de coördinatoren is in 2013 als volgt: 

 Jacco de Bruijn 

 John en Corrie Tamerus 

 Maaike van Oosterom 

 Wilma Moorlag (oproepkracht) 
 
Ook niet te vergeten zijn alle vrijwilligers. In 2013 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 ‘Centraal’. 
Ieder zo met zijn eigen taak, maar met volle inzet. Met veel enthousiasme en belangstelling 
voor de medemens zijn ruim 80 vrijwilligers werkzaam (zie het overzicht op de volgende 
pagina). De jongste vrijwilliger is 16 jaar en de oudste is 88 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 2013 Inloophuis ‘t Centrum 14 

KOOKVRIJWILLIGERS 2013 
GASTVROUWEN/GASTHEREN 

2013 

    
Angenent, Marc Anker, Martijn 
Beijer, Audrey Baan, Carina 
Berghoef, Jo Beek, van Marjan 
Bierlaagh, Thom El Baz, Hassan 
Blonk, Cees Fraser, Janet 
Bril, Carla Garbacz, Monika 
Drogenbroek, v Cor Gerges, Salwa 
El Baz, Hassan Gier, de Dineke 
Gottenbos, Sandra Graaf, vd Hanny 
Hoef, v d Charlotta Groot, de Sylvana 
Hueting, Gerard Kastelein, Nine 
Iersel, v Elly Kok, de Siska 
Kaat, Rudy Kruijf, de Nelly 
Lassche, Esther Langeraar, Anneke 
Leer, v Zwaantje Langeraar, Aart 
Lek, vd Bas Lati, Fatima 
Linden, v d Metty Mill, van Robert 
Meulen, v d Oeds Moorlag, Wilma 
Moorlag, Wilma Nap-Maarseveen, van Greet 
Mostert, Gerdina Ouazizi, Farah 
Os, v An Plomp, Zwanet 
Pels, Annette Plomp, Wijnie 
Plomp, Zwanet Rootselaar, van Janneke 
Plomp, Rita Schilling, Johanna 
Schouls, Anne Schlingman, Arie 
Staal, Dick Schulte, Judith 
Valk, Wouter Steensma de Soysa, Janiek 
Veldhuyzen, Henk Tuijl, van Matthijs 
Verlaan, Willy-Janne Veldhuis, Minke 
  Verwer, Otto 

Inval kookvrijwilligers Verwer, Anouk 

Boom, Lia Visser, Gert 
Duijs, Ria Weele, v.d Anne 
Griffioen, Mieke en Jan Wijnstroot, Gerard 
Hagendijk, Marijke Wind, v.d. Janneke 
Heeringen van, Mien Wout van ‘t, Fred 
Kuijpers, Belia Würsten, Daniëlle 
Leeuwen v, Arie Zaal, Ed 
Nap, Ada   

Paauwe, Yvonne   
Rouw, Henny   
Schouten, Iet 
Schuijt, Klaas   
Smaling, Ria   
Ton, Jan   
Zijl v, Riny 
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Financiën 

 

TOELICHTING OP DE BALANS  EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Het boekjaar 2013 is uitgekomen op een  verlies van  €  6.886,00. 

Begroot was een verlies van €  8.300,00 

Aan de inkomstenkant zijn de volgende bijzonderheden te melden: 

Er is  € 4.000,00 binnengekomen van het VSB-fonds  voor de jubileumactiviteiten van ons 20-jarig 

bestaan. Het sponsorgeld a  € 300,00 is ook dit jaar ontvangen en daar is nog een bedrag van € 250,00 

bijgekomen voor structurele activiteiten voor de bezoekers.  

De personeelslasten komen hoger uit dan begroot, dit komt omdat er een derde personeelslid is 

aangenomen. Om het derde personeelslid te bekostigen is er een vriendenkring opgezet die maandelijks 

een donatie doen.  

De post Inventaris is beduidend hoger, daar er een nieuwe afwasmachine moest worden aangeschaft. 

De opbrengst bar en maaltijden vertoont een iets stijgende lijn. Dit komt vooral omdat er op meer 

dagen een lunch wordt geserveerd. 

De post Bijdragen participerende kerken is lager dan begroot. Gelukkig is er na het sluiten van de 

boekhouding van 2013 nog een bedrag van € 1.317,00 van een van de participerende kerken 

binnengekomen. Dit zal in de boekhouding van 2014 worden verwerkt. Het uiteindelijke verlies van 2013 is 

daardoor uitgekomen op € 5.569,- 

 

Specificatie nog te betalen posten  

       2012     2013 

 

Huur  en Energie   2.514    3.056 

Reservering Vakantiegeld     500       500 

Administratie kosten        91       109 

Belastingen       387       506 

        _____    _____ 

        3.492     4.171 

Liquide middelen Eigen vermogen
Kas 350 331 Algemene reserve

ABN-AMRO betaalrekening 435 1.105 Stand begin boekjaar 28.254 27.303

Resultaat boekjaar -951 -6.886

ING Zkl Bonus Spaarrekening 61.738 60.000

ING Betaalrekening 3.426 5.787 Stand eind boekjaar 27.303 20.417

ING Zkl Spaarrekening 6.500

Reserve buitengewone risico's 42.750 42.750

72.449 67.223 70.053 63.167

Kortlopende vorderingen en 

overlopende activa

Bijdragen participerende kerken 1.096 Nog te betalen posten 3.492 4.172

Belastingen 116

Totaal 73.545 67.339 Totaal 73.545 67.339

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva

Diaconale Stichting JOAC - Inloophuis 't Centrum

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

2012 2013 2012 2013
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Exploitatiesaldo bar en maaltijden   Begroting 2013   Realisatie 2013      Realisatie 2012 

Baropbrengsten       6.000       4.935    4.397 

Opbrengst Maaltijden                10.000     11.573  10.948 

Opbrengst Lunch                       500       2.216       672 

Totaal opbrengsten     16.500     18.724  16.017 

 

Inkopen bar        2.000       1.980    1.176 

Inkopen maaltijden       8.000       9.100    8.482 

Inkopen lunch           500        1.828       577 

Totaal kosten      10.500     12.908  10.235 

Saldo bar en maaltijden      6.000       5.816    5.782 

 

BATEN Begroting 2013 Begroting 2014

Bijdragen participerende kerken 11.101 13.000 12.320 12.000

Giften particulieren 10.305 10.000 11.084 11.250

Bijdrage Div.Instellingen 

o.a.Gemeente Woerden 10.085 31.491 4.700 6.069 29.473 4.700

Exploitatiesaldo bar en maaltijden 5.816 6.000 5.782 6.500

Overige inkomsten 4.750 1.678 1.500

Rentebaten 1.460 1.500 1.456 1.400

totaal baten 43.517 35.200 38.389 37.350

LASTEN

kosten personeel

Personeel in dienstverband (pt) 22.612 20.000 18.602 20.000

Indirecte personeelskosten 908 1.300 756 800

Kosten vrijwilligers 4.389 27.909 5.000 4.339 23.697 4.500

kosten huisvesting

Huur + Energie 10.557 7.800 10.014 8.000

Onderhoud en schoonmaakkosten 1.704 1.500 1.070 1.250

Energiekosten 2.500 2.500

Verzekering en belastingen 431 300 503 600

Inventaris 3.154 15.846 600 568 12.155 600

Algemene kosten

Publiciteit 731 2.000 1.060 1.250

High Tea 170 400 155 200

Incidentele activiteiten 5.006 1.000 1.216 1.270

Telefoonkosten 391 350 365 400

Kantoor en administratie 114 300 59 200

Overige uitgaven 15 200 336 300

Bankkosten 221 6.648 250 297 3.488 325

totaal lasten 50.403 43.500 39.340 42.195

Saldo boekjaar -6.886 -8.300 -951 -4.845

Stichting JOAC - Inloophuis 't Centrum

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  en begroting  

Realisatie 2013 Realisatie 2012



 

Kerngetallen 

Elk jaar weten gelukkig weer veel bezoekers de weg naar het Inloophuis te vinden. 
Bezoekers vanuit Woerden, maar ook vanuit omliggende dorpen en steden. Iets waar wij 
heel blij en dankbaar voor zijn.  
 
Dit jaar is het aantal bezoekers fors gestegen, wel met 19% ten opzichte van het aantal 
bezoekers in 2012. Wij zijn erg verheugd 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 ’t Centrum. 
 
Het stijgend aantal bezoekers is goed te zien op de woensdag en de donderdagavond. 
Daarnaast worden er sinds dit jaar ook meer lunches geserveerd. Ook hieraan hebben wij 
een stijging van het aantal bezoekers ten opzichte van voorgaande jaren te danken.  
 
De avonden dat ’t 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. Desondanks is het aantal 
maaltijden in 2013 met 13% gestegen ten opzichte van 2012. Wederom zijn wij verheugd 
met dit mooie resultaat. 
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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. Dit jaar stond in het 

teken van het twintig jarig bestaan van Inloophuis ´t Centrum. Dit hebben wij dan ook gevierd 

met extra speciale activiteiten, met elk hun eigen toevoeging aan de feestelijke viering.  

 

Verrassingsuitje Openluchtmuseum 

Deze activiteit is speciaal georganiseerd om het twintig jarig bestaan van ´t Centrum samen 

met de bezoekers te vieren. Samen met de bezoekers hebben wij een onvergetelijke dag 

gehad. Deze activiteit is volledig gesponsord door het VSB-fonds, waar wij enorm dankbaar 

voor zijn.  

 

De grote verwendag 

Dit jaar was de grote verwendag 

een groot succes. De hele dag 

werden ruim 45 gasten verwend 

door kappers, pedicures, 

beautyspecialisten, 

nagelstylisten, koks, masseurs 

fotografen en nog vele anderen. 

Naast het laten knippen van een 

nieuwe coupe was er ook zelfs 

een djembe workshop te 

volgen.  

 

Met trots kijken wij terug op 

deze mooie dag, die tevens de 

afsluiting van ons jubileum jaar 

was. Wij zijn dan ook verheugd 

dat deze dag zelfs is vastgelegd 

in de Woerdense Courant.  De 

verwendag is wederom mogelijk 

gemaakt door het VSB Fonds.  

 

 

Wekelijkse activiteiten 

Naast de extra activiteiten omtrent het twintigjarig jubileum van Inloophuis ´t Centrum zijn 

ook de algemene activiteiten gewoon doorgegaan voor maaltijden of een kop koffie. 

 

Het Inloophuis is bijna de gehele week geopend, alleen op maandag kunnen bezoekers er 

niet terecht. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag kunnen bezoekers na aanmelding 

genieten van een heerlijk lunch, die wordt geserveerd vanaf 12.30 uur.   

 

Naast de lunches kunnen bezoekers op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond komen 

genieten van een warme maaltijd. Een warme maaltijd wordt geserveerd voor maximaal 30 

personen. De maaltijden worden verzorgd door de kookvrijwilligers.  
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Op woensdag is het Inloophuis de gehele dag geopend en zijn bezoekers ook ’s avonds 

welkom. De avondopening geldt ook voor de 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 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.  

 

Alle georganiseerde activiteiten van 2013 worden op de volgende pagina schematisch 

weergegeven. 
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Activiteitenkalender 2013 

8 januari Nieuwjaarsreceptie 

27 januari  High Tea 

2 februari  Spelletjes avond 

24 februari   Russische High tea 

2 maart  Bowlingavond 

31 maart  High tea 

6 april Uitje naar de bioscoop 

27 april Kroningsdag/ Pannenkoekendag 

26 mei  High Tea 

1 juni Dineravond 

30 juni  High tea 

6 juli  Sloepentocht met BBQ 

28 juli High Tea 

3 augustus Verrassingsuitje Openluchtmuseum 

13 aug – 30 augustus  Zomersluiting 

7 september  BBQ met de Heren van de ronde tafel 

14 september  Open dag ‘t Centrum 

29 september High Tea 

5 oktober  Bingo avond 

12 oktober Vrijwilligersdag 

23 oktober Koeienmart 

27 oktober  High Tea 

2 november  Grote verwen dag  

6 december  Sinterklaasavond 

21 december  Kerstviering incl. diner 



  

 

Jaarverslag 2013 Inloophuis ‘t Centrum 22 

 



  

 

Jaarverslag 2013 Inloophuis ‘t Centrum 23 

Public Relations 

Dit jaar hebben we gevierd dat Inloophuis ’t Centrum twintig jaar bestaat. Het twintig jarig 

bestaan was een extra handvat om de media te benaderen en hen te interesseren in 

Inloophuis ’t Centrum en zijn bestaansrecht. Wederom hebben wij dit jaar onze jaarlijkse 

public relations activiteiten uitgevoerd. Onderstaand een korte toelichting van alle pr-

activiteiten, eveneens een paar publicaties in nationale en regionale media.  

 

Twintig jarig bestaan 

Naast de inzet van de algemene publiciteit middelen is er in 2013 ook extra aandacht 

besteed aan het twintigjarig bestaan van Inloophuis ’t Centrum. Naast het organiseren van 

extra activiteiten voor bezoekers en vrijwilligers hebben wij ook de media uitgenodigd dit 

jubileum met ons te vieren. Onderstaand artikel is daar onder anderen het resultaat van.  
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Naast publicaties in gedrukte en op online media was Inloophuis ´t Centrum afgelopen Kerst 

ook in te zien in een uitzending van ´Nederland Zingt op Zondag´ dat op Tweede Kerstdag 

werd uitgezonden.  

 

 
 

De Centraal 

Naast de algemene publiciteit worden donateurs, kerken en belangstellenden op de hoogte 

gehouden via het eigen blad ‘Centraal’, dat driemaal per jaar verschijnt (tevens als bijlage 

aan dit verslag toegevoegd). De ‘Centraal’ wordt zowel via post als e-mail aan de lezers 

verspreid. 

 

Mond-tot-mondreclame 

Deze vorm van reclame blijft voor inloophuis ’t 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.weeshuiswoerden.nl is alles te vinden over 

de activiteiten die plaatsvinden en de wekelijkse menu’s worden hier ook getoond.  Extra 

informatie over specifieke activiteiten en openingstijden zijn hier ook terug te vinden. 

 

Social Media 

Steeds meer maken wij gebruik van social media. Voornamelijk Facebook en Twitter worden 

gebruikt om geïnteresseerden en onze volgers te informeren over activiteiten, nieuwsfeitjes 

of andere mededelingen. Nieuw is dat wij via Twitter het weekmenu kenbaar maken. 

Daarnaast worden wekelijks foto’s van de georganiseerde activiteiten geüpload, dit geeft de 

een goed beeld van deze middagen of avonden.  

 

Linkjes naar social media van Inloophuis ’t Centrum: 

 Facebook: https://www.facebook.com/pages/Inloophuis-t-Centrum-

Woerden/331484296953415?fref=ts 

 Twitter: https://twitter.com/WeeshuisWoerden 

 

 

 

http://www.weeshuiswoerden.nl/
https://www.facebook.com/pages/Inloophuis-t-Centrum-Woerden/331484296953415?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Inloophuis-t-Centrum-Woerden/331484296953415?fref=ts
https://twitter.com/WeeshuisWoerden
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Een overzicht van de PR-activiteiten in 2013 

 

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 

 Ferm Werk 

 RPCW 

 Kwintes 

 Welzijn Woerden (NIO-overleg) 

 Steunpunt Geestelijke Gezondheid Woerden 

 Dienstencentrum Altrecht Talent 

 Gemeente Woerden 

 Stichting Philadelphia 

 Stichting Abrona 

 Minkemaschool 

 Kalsbeekcollege 

 Futura College 

 Calibris 

 

 

Deelname aan: 

 Heren van de Ronde Tafel



 

Bijlage 

 Notulen jaarvergadering 27 mei 2013 

 Centraal mei 2013 

 Centraal september 2013 

 Centraal december 2013 
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Bijlage 1 

 

Notulen van de algemene bestuursvergadering van 

Inloophuis ´t Centrum 
d.d. 27 mei 2013 

 

Aanwezig: G. van Vliet (Hervormde Gemeente Woerden) 

 A. Verkaik (Prot. Gemeente Linschoten) 

 E. Ottes (Prot. Gemeente Harmelen) 

 A. de Groot (CGKV Woerden) 

 I. van Baren- 

Veldhuizen 

(Prot. Gemeente Oudewater) 

 C. Tamerus (Hervormde Gemeente Woerden) 

 J. van Wijk (Protestantse Gemeente Oudewater, PGO) 

 J. Blok (Hervormde Gemeente Woerden) 

 E. van der 

Velde 

(Gereformeerde Kerk Woerden) 

 E. van de 

Wijngaard 

(Hervormde Gemeente Woerden) 

 B. Feringa (Gereformeerde Kerk Woerden) 

 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: Evangelisch Lutherse Kerk Woerden (met kennisgeving) 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Marc Angenent heet de aanwezigen hartelijk welkom op de 19e algemene 

bestuursvergadering. Is tevens blij met de opkomst. Leest voor uit Johannes 3 vers 1-17 en 

opent met gebed. Een ieder stelt zich kort voor.  

 

De voorzitter blikt kort terug op 2012. Financieel hebben we een goed jaar gedraaid als we 

kijken naar het begrote verlies en waar we uiteindelijk op uit zijn gekomen. Dit heeft 

enerzijds te maken met de inkomsten die hoger waren dan begroot en de uitgaven die lager 

waren dan begroot. Helaas moet er worden geconstateerd dat de begrote bijdragen van de 

participerende kerken iets is achter gebleven daarentegen zijn de inkomsten van de 

particulieren iets hoger geworden dan begroot. Het Interen op het Eigen Vermogen blijft dus 

doorgaan maar als het tempo blijft zoals afgelopen jaar dan houden we het nog wel even vol. 

De zorgen, ook vanuit de participanten op dit vlak blijven. 
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Qua bezoekers wordt ’t Centrum  steeds beter bezocht. Op vrijwel alle vlakken, aantal 

bezoekers, aantal lunches, aantal bezoekers bij de verzorgde High Tea avonden is een 

stijging waar te nemen. Het aantal bezoekers is nog nooit zo hoog geweest en het aantal 

verstrekte maaltijden is in al die jaren ook nog nooit in zulke grote getale geserveerd. De 

najaarsmarkt, Koninginnedag en de BBQ blijven qua bezoekers altijd de topevenementen.  

 

De voorzitter benoemt een aantal actuele ontwikkelingen waaronder het programma omtrent 

de viering van het 20 jarig jubileum, waarvan de officiële start na de vergadering zal 

plaatsvinden, onder het genot van een drankje met alle aanwezigen: 

 

Het programma zal er als volgt uit gaan zien: 

 1 juni Jubileum Diner avond 

 6 juli Jubileum Sloepentocht 

 3 augustus Jubileum Verrassingsuitje 

 13 augustus tot 1 september zomersluiting 

 7 september Jubileum knalfeest met BBQ 

 14 september (open monumentendag) Speciale Jubileum Open Dag 

 5 oktober Jubileum Bingo 

 2 november eindigen we met de Jubileum verwendag 

 

Tevens stelt de voorzitter Maaike van Oosterom voor. Zij is de nieuwe coördinator die het 

team is komen versterken per 1 mei 2012 op basis van een half jaar contract. Maaike heeft 

zich ten doel gesteld haar tijdelijke contract te laten financieren doormiddel van een tientjes- 

actie die zij op touw heeft gezet. De inzet van Maaike is echt nodig. Door de komst van de 

KIDB winkel en de komst van de Gebedswinkel in het pand is het pand steeds vaker open en 

daardoor wordt het ook steeds drukker.  

 

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 wordt een 

extra agendapunt toegevoegd. Punt 6A de benoeming van nieuw bestuurslid PR Sabine 

Tamerus. Met de toevoeging van dit punt wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Notulen jaarvergadering 21 mei 2012 

Het verslag wordt per pagina behandeld.  

 

De naamsverwarring met Inloophuis “Leven met Kanker” komt aan bod. Er is contact 

geweest omtrent de naamsverwarring. Hierbij is vernomen dat het Inloophuis ‘Leven met 

Kanker’ opzoek is naar een nieuwe naam, maar de term Inloophuis zullen blijven gebruiken. 

Deze informatie doet het Inloophuis ’t Centrum niet besluiten zijn naam te veranderen.  

 

De notulen wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

4. Jaarverslag 2012 

Dit jaar is het jaarverslag voor het eerst gedistribueerd via het Internet zodat iedereen het 

kan downloaden. Dit heeft te maken met de kosten die zijn gemoeid bij het laten printen van 

het jaarverslag en het feit dat hiervoor dit jaar geen sponsor is gevonden.  
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Door middel van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2012. Het 

jaarverslag wordt per pagina doorgelopen, nader toegelicht en besproken. 

 

Er wordt speciaal stil gestaan bij het financiële hoofdstuk. Dit hoofdstuk wordt nader 

toegelicht door de penningmeester, ook de kascontrole door de aangewezen kerken komt 

aanbod. Arie Verkaik (Prot. Gemeente Linschoten) en J. van der Velde (Hervormde Gemeente 

Woerden) hebben de kascontrole over het jaar 2012 uitgevoerd. Beide zijn in positieve zin te 

spreken over de administratie. Daarnaast benadrukken ze nogmaals dat ze tevreden zijn met 

het feit dat de aanbevelingen van vorige jaar zijn opgepakt en doorgevoerd.  

 

De voorzitter dankt Arie Verkaik voor zijn toelichting. Vervolgens wordt de vraag gesteld 

welke kerken volgend jaar de kascontrole zullen gaan uitvoeren. Volgend jaar zullen de 

Hervormde gemeente Woerden en de Gereformeerde Kerk Woerden de kascontrole gaan 

uitvoeren.  

 

Het verslag is hiermee vastgesteld. De notulist wordt bedankt voor het samenstellen van het 

verslag. 

 

5. Begroting 2014 

Het algemene bestuur bekijkt de begroting voor 2014. De voorzitter legt uit hoe het zit met 

de bijdragen van de participerende kerken a.d.v. de statuten.  

Artikel 5 Geldmiddelen van de Statuten geeft het volgende aan: 
Lid 2 Met iedere deelnemer wordt jaarlijks voor  1 november overeengekomen tot welk 
maximum bedrag hij in het komende jaar garant kan staan voor tekorten. 

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 een overzicht uit met de trends over de afgelopen jaren. In 2007 is met 

het bestuur en de participerende kerken besproken en afgesproken dat ’t Centrum uit eigen 

vermogen bijdraagt, sinds die tijd is er ook ruim 27% ingeteerd.  Vorig jaar is met elkaar 

vastgesteld dat een dekkingsgraad van een jaar minimaal gewenst is. Wat betekent dat deze 

grens, met de voorziene tekorten, zal worden bereikt binnen 3 a 4 jaar. De voorzitter vraagt 

de participanten over deze situatie na te denken.   

 

Conform de systematiek van de afgelopen jaren zal het bestuur aan de participanten een 

garantstelling vragen voor 1 november. Het bestuur wil vasthouden aan deze systematiek 

conform de statuten om in ieder geval een blijvend betere financiële sturing te houden. Het 

doel is duidelijk: proberen de begroting te laten sluiten en garantstelling te krijgen voor het 

tekort conform de ooit getekende akte bij de oprichting van ’t Centrum.  

De conceptbegroting 2014 is met het jaarverslag naar de leden verzonden en wordt door de 

voorzitter en de penningmeester toegelicht. De voorziening eigen middelen is vastgesteld op 

€4.845,- Dat betekent dat wij in 2014 een bijdrage van €12.000,- moeten ontvangen om de 

begroting rond te krijgen. Daarbij zal de verdeelsleutel, die elk jaar wordt toegepast, blijven 

gelden.  

De begroting van 2014 wordt nadat dit alles is besproken vastgesteld. 
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6. Veranderingen in het Weeshuis 

 

6a Benoeming PR lid Sabine Tamerus 

Het bestuur van Inloophuis ´t Centrum was verheugd het nieuwe PR bestuurslid voor te 

stellen. Helaas was Sabine niet instaat om zichzelf te introduceren vanwege een al geplande 

vakantie. Zij is echter de dochter van John en Corrie Tamerus (coördinatoren). Haar ouders 

introduceren het nieuwe lid.   

 

De voorzitter vraagt na of er iemand bezwaar heeft tegen de benoeming. En bevestigd na 

goedkeuring dat bij deze de vacature voor PR bestuurslid van Inloophuis ´t Centrum is 

vervuld. Een ieder wenst Sabine heel veel plezier en succes in deze bestuursfunctie. 

 

 

6b Veranderingen in het weeshuis 

De afgelopen periode is er nogal wat veranderd in en rondom het pand. Rondom met name 

de bouw van het corporatiehotel dat volgend jaar in bedrijf zal zijn.  

In het pand is De peuterspeelzaal niet meer en deze ruimte is permanent ingenomen door de 

Kerk In De Buurt Winkel. Een initiatief dat echt heel goed loopt. Daarnaast is de 

Gebedswinkel die voorheen in de Rijnstraat was gevestigd ingetrokken in het pand. Hierdoor 

ontstaat er steeds meer een echt Missionair Diaconaal Centrum ontstaan. Het bestuur heeft 

er wel voor gekozen de eigen identiteit te bewaren en te bewaken. Dat blijft in dit opzicht 

van belang.  

 

Er zijn plannen om met alle “bewoners” van dit pand het zogenaamde “Weeshuis Overleg” te 

gaan opstarten om de samenwerking nog beter op elkaar af te kunnen stemmen. Mochten er 

ingrijpende veranderingen plaatsvinden, zal het bestuur de participerende kerken tijdig 

informeren.  
 

 

7. Wvttk/Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

 

8. Sluiting 

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en de vergadering wordt afgesloten met 

Het Lutherse avondgebed. De leden worden uitgenodigd na de vergadering een hapje en een 

drankje te nuttigen om het 20 jarig bestaan van Inloophuis ´t Centrum gezamenlijk te 

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

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

Column van Kelly 
 
 

  
                  “Kelly” 

Ik lag deze zomer op het terras van het inloophuis eens 
na te denken. Al 20  jaar zijn we, op korte vakantie-
periodes 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.  
 
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.   
 

Twintigste  jaargang  
September  2013 



 
 
 

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 openlucht- 
museum 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    
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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 
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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 
 
…. Barvrijwilliger / gastvrouw of gastheer  
voor de woensdagmorgen 

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) 
 

 

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 

 
De redactie:   John Tamerus 

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

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…. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pP1J4gVp3uA3lM&tbnid=22rLF5KCX1LcrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/kerst/kerststukje-met-kaars.html&ei=6K6QUpDsH8-z0QW59YDACw&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNEAYp7MIS4juvaLr7Y8WYFmL8YMaQ&ust=1385300043031236


 
 

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.   

http://www.inloophuiswoerden.info/
http://www.weeshuiswoerden.nl/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a65XuXEA_8-z2M&tbnid=HSe13MQSihvn8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.petitlou.nl/webwinkel/baby-s/zoek-op-maat/maat-86/baker-bridge-jongensjas-1889.html&ei=8rCQUqnkBcOZ0AXTrYCoDQ&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNHrKRpDHfFAO4FwzyGeqDzQIsXySg&ust=1385300553931646


 
 

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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