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

Column van Kelly
Er brandt tegenwoordig een kaars in het Inloophuis.
Hij brandt altijd als ’t Centrum open is. Ik dacht dat
het mij een beetje zou helpen omdat ik kleurenblind
ben. Wisten jullie dat trouwens al? Honden worden
blind geboren, blijven kleurenblind en toch kunnen ze
beter in het donker zien dan mensen.
De wilde voorouders van ons honden waren actief in
de schemering om te jagen en daarom was het
belangrijk om goed zicht te hebben in het donker.
Honden hebben deze eigenschap nog steeds.
Daardoor kunnen we dus beter in het donker zien
dan mensen.
En die kaars in ’t Centrum? Honden hebben het niet zo op vuur, kaarsen en vuurwerk. Hebt
u wel eens een hond een kaars zien uitblazen? Nee zeker? Dat klopt hoor. Want die kaars
blijkt er ook helemaal niet voor mij te staan en al helemaal niet om beter te kunnen kijken in
het donker of kleuren beter te zien. Hij staat er als symbool van het licht. Ik hoorde vertellen
dat licht volgens alle mensen liefde, barmhartigheid, gerechtigheid en goedheid betekent.
Kijk en daar weet ik nu weer alles van af. De liefde van een hond, is liefde voor het leven.
Want ben je eens verdrietig, dan kijkt je hond je aan. Alsof hij je zeggen wil: ‘ik zal altijd naast
je staan’. En als je dan weer vrolijk bent dan kwispelt hij met zijn staart en blaft alsof hij
zeggen wil ‘dat hebben we weer geklaard’. Zo’n vriendschap en liefde is een wonder, een
wonder om te beleven en een wonder om elkaar te geven.

Bericht van de (blije) penningmeester
In de vorige Centraal heb ik de oproep
gedaan Alstublieft! Help ons het financiële gat te
dichten. En dat hebt U gedaan!
Er is ruim € 2.000,00 meer gegeven in 2014 als in
2013.
Ook zijn nieuwe mensen mee gaan doen aan onze
actie. Daarvoor allemaal heel hartelijk dank.
Dat was 2014. Nu in 2015 staan wij voor dezelfde
taak. Doet U weer mee? (U vindt bij deze Centraal
weer onze jaarlijkse sponsorbrief )
Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift.
Vragen over onze financiële situatie? Mail: margrietvanburen@hotmail.nl
Ons bank (IBAN) nummer is:
NL44 INGB 0000 184789
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.

Overdenking ….. Het licht
Johannes 8:12
‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft
licht dat leven geeft.’
Waarom staat er een kaars in ’t Centrum op de bar?
Bij veel mensen begint de winterdip zo eind oktober, gelijk
met de wintertijd. Het lijkt wel of je bioritme meteen van slag
is. Het is donker, de dagen zijn kort, je hebt het gevoel te
weinig warmte en licht binnen te krijgen en voelt je lusteloos.
Je zit niet lekker in je vel. Een verkoudheid is het niet, het is
echt een winterdip. Je zou denken dat de winterslaap toch
niet voor niets is uitgevonden? Dat zou mooi zijn. Lekker in
bed blijven, videootjes kijken, boekje lezen en wachten op
het mooie weer. Of emigreren naar een warm, zonnig land,
dat zou ook een mooie oplossing zijn.
Maar ja…. Zo werkt het niet en is het niet. In de Bijbel
kunnen we de antwoorden vinden die Jezus gaf op dit soort
vragen. Zijn antwoorden waren vaak onvoorspelbaar. Soms zelfs vreemd en heel anders dan
je zou verwachten.
Wandelen in het Licht. Het is een kwestie van goede keuzes maken en lijken op Jezus in een
gebroken wereld. Dat is niet eenvoudig en zeker ook niet saai. Als wij wandelen in het Licht
komen we meer dan genoeg uitdagingen tegen, maken we fouten en valt er veel te
ontdekken. Het grote verschil met wandelen in het duister is echter dat wanneer wij in het
Licht wandelen wij beschermd zijn door God. Alleen in het Licht kunnen wij echt leven en
echt gelukkig worden. Met de woorden uit de Bijbel ben jij ook het licht van de wereld! Gods
licht is in jou en je mag dat licht verspreiden. Liefde geven is liefde ontvangen. Een glimlach
schenken is er één ontvangen. Iemand helpen is ook geholpen worden.
Je licht laten schijnen! Niet verstopt op een veilig plekje waar niemand het ziet, maar goed
zichtbaar. Een helder licht dat gezien wordt. Je mag een levende brief van God zijn, zodat
anderen God in jou ontmoeten. Gods liefde doorgeven, zijn woorden spreken en de mensen
om je heen met liefde zegenen. Om ons hieraan te herinneren staat er een kaars op de bar!

Bowling kampioenschappen 2015
‘t Centrum organiseerde in samenwerking met Singel.59 Bowlingcentrum de jaarlijkse
Kampioenschappen 2015. In de vroege avond werden zware voorronden gespeeld.
Later op de avond waren de
spannende finales. De klasse indeling
geschiedde op basis van geslacht. De
mannen selectie en de vrouwen
selectie.
Na de voorronden steeg de spanning
tot in de laatste minuten. In de Finale
worden weer 10 games gespeeld met
uiteindelijk Trees als winnaar bij de
dames en Joseph als winnaar bij de
heren. Kristie en Jan kregen de
‘poedelprijs voor grote inzet met de
minste punten’.

Kerk In De Buurtwinkel 3 jaar
De kledingwinkel bestaat drie jaar. Het was groot feest. Op zaterdag 11 april veranderde de
kerk In de Buurtwinkel in een bijenkorf waar mensen in en uitliepen. In ‘t Centrum was het
een drukte van jewelste met livemuziek van Conny Boon, een diskjockey Iive en een groots
op gezette mode show. Het binnenplein was veranderd in stadsmarkt met rad van fortuin,
rommelmarkt, een springkussen en nog veel meer. Kleding, hapjes, drankjes en nog veel,
veel en veel meer.
Bij de openingsspeech van deze feestdag werd de initiatiefneemster en coördinator Maaike
van Oosterom in het zonnetje gezet met al de vrijwilligers. Verder werd uitgebreid stilgestaan
bij het doel van de Kerk In de Buurtwinkel. ‘Met elkaar, voor elkaar’. Het is de geschiedenis
van het pand waarin de KIDB winkel is gevestigd. Ruim vierhonderd jaar geleden kregen de
weeskinderen in het oude weeshuis van Woerden al kleding en dekens vanuit de
‘welgestelden’ van de stad. En ook vandaag brengen veel mensen hun goede, schone en
soms zelf nog bijna nieuwe kleding, schoenen, hoeden en tassen naar de KIDB winkel waar
ze een nieuwe bestemming vinden. Soms achter de schermen naar mensen die het heel,
heel hard nodig hebben. Soms gewoon naar mensen die houden van ‘vintage’.
Met de opbrengst worden tal van goede doelen gesteund in en rondom het weeshuis. Zo is
het meubilair en de nieuwe vloer van ‘t Centrum Inloophuis betaald vanuit de opbrengst van
de winkel en recent ook de inrichting van een kamertrainingscentrum (KTC) voor jongeren in
de Achterstraat. Dank voor alle vrijwilligers, sponsors en klanten die in de afgelopen jaren de
KIDB winkel tot zo’n succes gemaakt hebben.
En we blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

Hulptroepen als verrassing
We zijn ontzettend trots op al onze
vrijwilligers en met alle hulp die we krijgen.
Toch wordt je soms nog verrast. Plotseling
stonden ze daar. Negen man / vrouw
sterk!
De jeugdvereniging van de Bethlehemkerk
in Woerden bestormde zaterdagavond 25
april het Weeshuis Woerden met emmers,
schuurapparaten, sponzen, boren, zemen
en nog veel meer. Ze waren de hele
zaterdag avond in de weer. Reparaties,
schoonmaken, ramen zemen en een
totale make over voor de teak houten
tafels die geschuurd en gelakt weer als
nieuw lijken. Geweldig die onverwachte
hulp.

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
50 % meer bezoekers
Tijdens het opmaken van het jaarverslag
bleek dat we het afgelopen jaar 50 % meer
bezoekers hebben ontvangen dan
voorgaande jaren. We beseffen dat we dit
alleen maar kunnen doen dankzij de
vrijwilligers.
Bedankt
De golfvereniging Cattenbroek in Woerden is
gestopt met haar activiteiten. Bij de verdeling
van hun overgebleven financiële middelen
hebben ze met een gift van € 300,- aan ons
inloophuis gedacht. Hartelijk bedankt! We
gaan er voor onze gasten iets heel leuks
mee doen!!!

VACATURES:
Het Inloophuis
-

Gastvrouw/heer dinsdagmiddag (2e & 4e
v.d. maand)

De KIDB winkel
- Verkoop / klant contact voor inval op de
momenten dat er iemand plotseling
uitvalt.
Interesse?
Bel of mail met Maaike, Jacco of Corrie
mail: corrie@inloophuiswoerden.info
mail: jacco@inloophuiswoerden.info
mail maaike@inloophuiswoerden.info

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.

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.

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!

- Prachtig dat je zoveel lacht met anderen,
want wie geluk wil oogsten, moet humor
zaaien.
Zó zijn onze manieren.
Met elkaar, voor elkaar!

Achter de schermen
Je kent het gezegde wel Achter de schermen kijken. Zien hoe alles in z'n werk gaat Kijken
hoe een organisatie van binnen werkt. Ook in ’t Inloophuis gebeurt er van alles achter de
schermen. Eigenlijk veel te veel om te kunnen laten zien. Maar toch is het wel leuk om een
paar van die plaatjes te delen. Plaatjes van mensen die achter de schermen soms zoveel en
zo bijzonder bezig zij n om alles maar te laten draaien.

Prachtige tassen gemaakt tijdens de crea stof sensatie

Maaike – Reina – Minke
Een nieuwe generatie coördinator (Maaike) en invalcoördinatoren (Reina en Minke)

Jiska, Mien & Ria

Jiska als vrijwilligster en Mien en Ria als originele koks bij het Paas buffet.

Openingstijden, Activiteiten & Colofon
Openingstijden inloophuis:

Openingstijden KIDB winkel

- Dinsdag van 10.00 tot 22.00 uur
- Woensdag van 09.30 tot 22.00 uur
- Donderdag van 10.00 tot 22.00 uur
- Vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur

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

Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 18.00 uur

Kleding brengen? Zie ook
openingstijden ’t Centrum. De
manden staan in de gang.

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

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

EVENEMENTEN
Alle evenementen kunt u terugvinden
op de website

www.inloophuiswoerden.info
www.weeshuiswoerden.nl
*activiteiten onder voorbehoud. Er
kunnen nog kleine zaken veranderen.

VAKANTIE SLUITING
Van 1 augustus tot 21 augustus 2015
zijn we gesloten.

Inloophuis ´t Centrum is gevestigd aan de
Hogewoerd 3A-1
3441 BE in Woerden.
Tel. 0348-434053

mail: info@inloophuiswoerden.info
mail: corrie@inloophuiswoerden.info
mail: jacco@inloophuiswoerden.info
mail maaike@inloophuiswoerden.info
De redactie: John Tamerus
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].

Diaconale Stichting JOAC
Bezoekadres
Hogewoerd 3a
3441 BE Woerden
Tel: 0348-434053
E-mail: m.amahorseya@hotmail

Onderwerp
Datum

: Giftenactie Inloophuis ’t Centrum
: Mei 2015

Geachte heer / mevrouw,
Evenals voorgaande jaren starten wij als Inloophuis ’t Centrum weer een giftenactie.
Het is financieel nog steeds een moeizame tijd voor velen. Economisch gezien zegt men dat de
crisis voorbij is, maar er zijn nog veel financiële problemen en banen staan steeds meer op de
tocht. Daarbij zien wij dat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het sociale domein met als
gevolg een steeds grotere behoefte aan een plek zoals ons Inloophuis. Wij zien niet voor niets een
toename van het aantal bezoekers van meer dan 50% afgelopen jaar!
Ondanks dit nog steeds sombere beeld, hopen en rekenen wij erop dat er voldoende aandacht blijft
bestaan voor mensen die het op sociaal en maatschappelijk vlak moeilijk hebben. Want het blijkt
dat juist in deze tijden de behoefte aan een plek zoals Inloophuis ‘t Centrum groot is! Een plek
waar 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.
Inloophuis ´t Centrum is door een initiatief van 15 kerken uit Woerden en omliggende plaatsen,
waaronder ook uw gemeente, tot stand gekomen. Het is in de afgelopen 22 jaar uitgegroeid tot
een niet meer weg te denken plek voor een groot aantal bezoekers. Vanuit een christelijke
levensovertuiging zorgt een team van ruim 70 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 de 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.

Wij willen u vragen uw financiële bijdrage over te maken met behulp van
online bankieren.
Bank:
IBAN:
Ten name van:

ING Bank
NL44 INGB 0000 184789
Stichting J.O.A.C Woerden

Matth: 25:
“Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij”

