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Voorwoord 
Het voelt net alsof ik gisteren het voorwoord van een jaar gelden heb geschreven. Heeft u 
dat ook weleens, “het idee dat de tijd vliegt”? Ik wel en men zegt dat naarmate je ouder 
wordt, de tijd voor je gevoel steeds sneller voorbij gaat. Wanneer het weer Oud en Nieuw is, 
of wanneer je jarig bent, of zoals nu weer een voorwoord schrijft, het lijkt vaak nog geen jaar 
geleden. En toen je nog een kind was, kon een jaar een eeuwigheid duren. Hoe dit komt is 
niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende verklaringen die ik hier niet één voor één zal 
uitdiepen, maar die in combinatie met elkaar de juiste uitleg geven. 
 
Feit is in ieder geval dat het gaat om de perceptie van tijd. Het jaar dat voor de één heel 
snel lijkt te gaan, kan voor een ander een stuk langzamer gaan: diegene ervaart meer tijd in 
hetzelfde jaar. Overigens hoeft de tijd voor volwassenen niet per se noodzakelijkerwijs 
voorbij te vliegen. Denk maar aan de slepende minuten in de wachtkamer van de tandarts. 
Maar ook positieve ervaringen kunnen langzamer voorbij gaan dan normaal. Wanneer je op 
vakantie een plek bezoekt waar je nog nooit bent geweest, ligt het voor de hand dat je veel 
nieuwe indrukken en ervaringen opdoet. Dat zorgt ervoor dat de perceptie van tijd verandert. 
Een week op een plek waar je nooit eerder geweest bent, ervaar je daarom als langer dan 
een vakantieweek op een bekende locatie. De ervaren tijd is nog verder te beïnvloeden met 
de informatie die ik hierboven beschreef. Door heel bewust bezig te zijn met het ervaren en 
alle nieuwe dingen in je op te nemen, kun je de beleving van tijd manipuleren. Door als een 
kind waar te nemen en je aandacht te richten op wat je op elk moment doet en ervaart, kun 
je je vakantie - of welk plezierig ander moment dan ook - aanzienlijk verlengen. De 
perceptie van tijd is dus te beïnvloeden.  
 
Zo is volgens mij de tijd die wordt doorgebracht in Inloophuis ’t Centrum ook positief te 
beïnvloeden. Zorgen voor elkaar, saamhorigheid, luisteren naar elkaar en elkaar nemen 
zoals je bent kunnen een gevoel van waarde en warmte opleveren. En door dat heel bewust 
te ervaren kun je er als bezoeker weer tegen, maar ook als vrijwilliger. Onze bezoekers 
ervaren deze warmte en zorg voor elkaar gelukkig elke keer wanneer ze bij ons Inloophuis 
naar binnen lopen. ’t Centrum blijft een punt van rust, warmte en hartelijkheid en dat mogen 
we ook in een post jubileum jaar elke dag opnieuw ervaren.  
 
Ook dit jaar hebben wij een jaarverslag opgesteld. Wat een uitstekend beeld vormt van wat 
er zoal heeft plaatsgevonden in en rondom het Inloophuis. Bij een post jubileum jaar in de 
sport zit er dan vaak een dip in maar dat kunnen we gezien het aantal bezoekers en de 
openingstijden van ’t Centrum niet zeggen. Het pand bruist en leeft van de activiteiten en dat 
geeft voor iedereen een goed gevoel. Zelfs het straattheater heeft onze locatie ontdekt en 
heeft ons pand in haar hart gesloten als uitvalsbasis voor vermaak op straat in Woerden. Zo 
wordt ook vanuit deze invalshoek uiting gegeven aan de diversiteit van mensen en 
activiteiten die plaatsvinden in en rond dit unieke stukje Woerden. Wij kunnen terugkijken op 
een succesvol verlopen 2014.   
 
In ons bestuur heeft zich afgelopen jaar één wisseling voorgedaan, de heer van Vliet is als 
afgevaardigde vanuit de diaconie PKN Woerden vervangen door de heer Steenbeek. Echter 
zijn wij als bestuur nog steeds opzoek naar een bestuurslid PR. Wij vragen een ieder dan 
ook ogen en oren open te houden voor eventuele gegadigden.   
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In het bestand van onze coördinatoren hebben zich geen wisselingen voorgedaan. Onze 
waardering en dankbaarheid voor de toomloze inzet voor het wel en wee van ons Inloophuis 
is enorm groot. Ik wil dan ook alle stafleden, vrijwilligers en iedereen die ’t Centrum een warm 
hart toedraagt heel hartelijk bedanken voor jullie inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Het 
kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar zonder jullie 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! 
 
Last but not least wil ik ook onze dankbaarheid kenbaar maken aan U als participanten die 
ons geldelijk steunen. Er is helaas maar één manier om ons hoofd boven water te houden en 
dat is met uw geldelijke steun. We teren al jaren in op ons eigen vermogen en dat zal een 
keer ophouden. Wij 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 2015 op ons werk rusten. 
 
Ook dit jaar wil ik het voorwoord weer eindigen met iets om over na te denken. Het verhaal 
heet “Wie wil deze 20 euro nog”. 
 
Marc Angenent (Voorzitter)  
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Wie wil deze 20 euro nog? 

Hier het verhaal van een docent die zijn college begon met het opsteken van een biljet van 
20 euro en vervolgens de vraag stelde: “wie wil deze twintig euro hebben?”. Verschillende 
handen gingen de hoogte in, maar de docent zei: “voor ik het weggeef, moet ik eerst nog 
even iets doen”.  
 
Hij scheurde een deel van het biljet in en als een wilde begon hij het papiertje te 
verfrommelen en vroeg vervolgens: “iemand die deze twintig euro nog wil?”. Dezelfde 
handen gingen de lucht in.  
 
Hij gooide het propje tegen de muur, liet het op de grond vallen, trapte het weg, ging erop 
staan stampen, en opnieuw liet hij het biljet zien dat nu helemaal vies, gescheurd en 
verkreukeld was. Hij herhaalde zijn vraag opnieuw en dezelfde handen gingen de lucht in.  
 
Toen zei hij: “Jullie mogen dit nooit vergeten, wat ik ook met dit geld doe, het blijft een biljet 
van twintig euro. Met ons leven is het net zo we krijgen klappen, we worden in een hoek 
getrapt, mishandeld, beledigd, maar toch blijven we evenveel waard, vergeet dat nooit”! 
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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 2014 is de jaarvergadering gehouden op 19 
mei. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende kerken 
en dat zijn in 2014: 
 
• 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 
 
Bank: ING Bank 
IBAN: NL44 INGB 0000 184789 
 
Samenstelling dagelijks bestuur 
Mariëlle Amahorseya (secretaris) 
Marc Angenent (voorzitter) 
Margriet van Buren (penningmeester) 
Mark Steenbeek (vicevoorzitter) 
Lex Kapteijn (lid) 
Vacant (PR lid) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

Jaarverslag 2014 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 2014 als volgt: 

 Jacco de Bruijn 

 John en Corrie Tamerus 

 Maaike van Oosterom 

 Wilma Moorlag (oproepkracht) 
 
Ook niet te vergeten zijn alle vrijwilligers. In 2014 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 bijna 70 vrijwilligers werkzaam (zie het overzicht op de volgende 
pagina). De jongste vrijwilliger is 18 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.  
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KOOKVRIJWILLIGERS  
2014 

GASTVROUWEN/GASTHEREN 
2014 

!! !!
Angenent, Marc Anker, Martijn 
Beijer, Audrey Beek, v Marjan 
Berghoef, Jo  Beukers, Mieke 
Bierlaagh, Thom Bunnik, v Mariëlle 
Blonk, Cees Doorn, v Liselot 
Bril, Carla Fraser, Janet 
Drogenbroek, v  Cor Gerges, Salwa 
Duijs, Ria Gier, de Dineke 
Gottenbos, Sandra Graaf, v.d. Hanny 
Heeringen, Mien Jonge, de Nel 
Hoef, Charlotta Kandiah, Piratheepan 
Hueting, Gerard Kastelein, Nine 
Iersel, v  Elly Kruijf, de Nelly 
Kaat, Rudy Kuijpers, Belia 
Kuijpers, Belia Langeraar, Aart 
Lassche, Esther Langeraar, Anneke 
Leer, v Zwaantje Lati, Fatima 
Lek, vd Bas Mill, van Robert 
Linden, vd  Metty Moorlag, Wilma 
Meulen, vd Oeds Nap-Maarseveen, van Greet 
Moorlag, Wilma Nuur, Maryan 
Mostert, Gerdina Plomp, Wijnie 
Nap, Ada Rootselaar, van Janneke 
Os, v An Verburg, Frits 
Plomp, Zwanet Verwer, Anouk 
Plomp, Rita Verwer, Otto 
Smaling, Ria Weele, van Anne 
Staal, Dick  
Ton, Jan  
Valk, d Wouter  
Veldhuijzen, Henk !
Verlaan, Willy-Janne !
 !
 !
Inval kookvrijwilligers !
Boom, Lia !
Griffioen, Mieke en Jan !
Hagendijk, Marijke !
Paauwe, Yvonne !
Rouw, Henny !
Schuijt, Klaas !
Schouten, Iet !
! !!
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Financiën 
 

 
 
TOELICHTING OP DE BALANS  EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Het boekjaar 2014 is met een kleine winst van € 543,00 afgesloten. 
Begroot was een verlies van € 4.845,00 
Aan de inkomstenkant zijn de volgende bijzonderheden te melden: 
De vriendenkring die opgezet is om een 3e personeelslid te kunnen bekostigen heeft dit jaar ruim  
€ 6.000,- opgeleverd. 
De Giften particulieren  bevinden zich in een lichte stijgende lijn. Dit jaar  € 2.550,- meer dan in 2013. 
Bij de Overige inkomsten word o.a. de eigen bijdrage bijzondere activiteiten en de opbrengst  
Koningsdag en de Koeienmarkt vermeld. 
De stijgende lijn bij bar en maaltijden heeft zich in 2014 voortgezet. Vooral bij de warme maaltijden. 
 
Specificatie nog te betalen posten  
 
       2013     2014 
 
Huur  en Energie   3.056    1.865 
Reservering Vakantiegeld     500       949 
Administratie kosten      109       121 
Belastingen       506       521 
Drukwerk     _____       313 
       4.171    3.769 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Exploitatiesaldo bar en maaltijden      Begroting 2014       Realisatie 2014      Realisatie 2013 
Baropbrengsten       5.000       4.542    4.935 
Opbrengst Maaltijden                11.500     15.237  11.573 
Opbrengst Lunch                       500       2.371    2.216 
Totaal opbrengsten     17.000     22.150  18.724 
 
Inkopen bar        2.000       2.692    1.980 
Inkopen maaltijden       8.000     11.471    9.100 
Inkopen lunch           500        1.909    1.828 
Totaal kosten      10.500     16.072  12.908 
Saldo bar en maaltijden      6.500       6.078    5.816 
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Kerngetallen 
Elk jaar weten gelukkig weer veel bezoekers de weg naar het Inloophuis ´t Centrum te 
vinden. Niet alleen mensen 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. Was het totaal aantal bezoekers vorig jaar nog 
9.529 is het totaal aantal bezoekers dit jaar tot een hoogte van 14.567 gestegen. Dit is een 
stijging van bijna 53%. Wij zijn erg verheugd met deze sterke stijging en dit bevestigt het 
belang en het bestaansrecht van Inloophuis ‘t Centrum. 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. 
 
De forse stijging is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de veranderde openingstijden 
van ´t Centrum. Dit jaar was ´t Centrum voor het eerst bijna 4 volle werkdagen geopend. 
Waarbij ook in plaats van twee dagen lunch, vier dagen lunch werd geserveerd. Wij hebben 
dan ook een kleine correctie doorgevoerd op het totaal aantal bezoekers van 2013, dit om 
het verschil en het vertekende beeld in vergelijking met 2014 te nuanceren.   
 
Als we naar het aantal bezoekers per dag kijken, zien we grote uitschieters op dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Vooral de dinsdag laat een stijging zien. In het verleden werd de 
dinsdag het minst bezocht, echter met de cijfers van dit jaar kunnen wij dit niet meer 
concluderen. Het totaal aantal bezoekers op dinsdag is met 3.011 bezoekers toegenomen 
ten opzichte van 2013. Wij zijn dan ook erg 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. In het jubileum jaar 
hebben wij het twintig jarig bestaan van Inloophuis ´t Centrum uitbundig gevierd. De 
verwachtingen waren dan ook hoog met betrekking tot de activiteiten in dit post jubileum jaar.  
 
 
Optreden Praiseband 
Afgelopen 16 juli heeft in de tuin van 
Inloophuis ´t Centrum de Praiseband  Lev 
Shelo (betekend “Zijn hart” in ‘t 
Hebreeuws) opgetreden. De 
Amerikaanse band uit California wordt 
geleid door Corry Bell. Het optreden was 
een daverend succes en voor de 
bezoekers een groot genot om naar te 
luisteren.  
 
Romeinse geschiedenis 
De bezoekers van ´t Centrum kregen van 
wethouder Duindam een excursie cadeau. De excursie gaf de bezoekers van ´t Centrum een 
kijkje achter de schermen van de geschiedenis van Woerden. Tijdens een wandeling door 
het stadshart (van het Kasteel via het stadsmuseum en de kerktuin achter de Petruskerk 
naar het grote Romeinse schip in de Woerdense haven) werd hen door een gids het verhaal 
van Woerden verteld. Vervolgens hebben alle bezoekers mogen genieten van een vaartocht 
op het Romeinse schip over de Singel.  
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Wekelijkse activiteiten 
Het Inloophuis is bijna de gehele week geopend, alleen op maandag kunnen bezoekers er 
niet terecht. De rest van de week is ´t Centrum vanaf 10.00 tot 22.00 uur geopend. Op 
woensdag zijn de bezoekers van ´t Centrum zelfs een half uur eerder welkom. Op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag kunnen bezoekers na aanmelding genieten van een heerlijk 
lunch, die wordt geserveerd vanaf 12.30 uur.   
 
Daarnaast kunnen bezoekers op dinsdag tot en met vrijdag genieten van een warme 
maaltijd. Een warme maaltijd wordt geserveerd voor maximaal 30 personen. De maaltijden 
worden verzorgd door de kookvrijwilligers.  
 
Na de warme maaltijd wordt er tot 22.00 uur koffie en frisdrank geschonken en is er de 
mogelijkheid voor de bezoekers bijvoorbeeld samen spelletjes te spelen.  
 
Ook vinden er wekelijks terugkerende activiteiten in ’t Centrum plaats. Zo wordt er elke 
vrijdagochtend een zangochtend georganiseerd en wordt er elke donderdag een 
schildersochtend georganiseerd. Elke derde donderdagmiddag van de maand vindt er een 
creamiddag plaats. Allemaal activiteiten waar de bezoekers graag aan meedoen en van 
genieten.  
 
Meer activiteiten 
Naast vaste wekelijkse activiteiten organiseert ´t Centrum ook extra activiteiten. Zo zijn er dit 
jaar twee thema dineravonden georganiseerd. Een Chinese dineravond en een Indische 
dineravond, waar bezoekers hebben kunnen genieten van traditionele Chinese en Indische 
gerechten. Daarnaast is er onder andere een bowlingavond en een puzzeltocht 
georganiseerd. Uiteraard mochten de bezoekers de WK-wedstrijden niet missen en hebben 
wij ervoor gezorgd dat de wedstrijden van het Nederlands elftal gekeken konden worden.   
 
Een overzicht van alle georganiseerde activiteiten van 2014 wordt op de volgende pagina 
schematisch weergegeven. 
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Activiteitenkalender 2014 
6 januari Nieuwjaarsreceptie 

1 februari  Chinees dineravond 

8 maart  Bowlingavond 

13 maart   Politiek café 

12 april Hollandse activiteiten dag 

26 april Koningsdag 

10 mei Midgetgolf en steengrillen 

14 juni Puzzeltocht en pannenkoeken 

5 juli  BBQ 

16 juli Praiseband optreden 

2 augustus Uitje Romeinsschip met broodmaaltijd 

20 september BBQ aangeboden door de Heren van 
de Ronde Tafel 

22 oktober Koeienmarkt 

11 november Indische dineravond met live muziek 

6 december  Sinterklaasfeest 

20 december Kerstdiner 
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Public Relations 
Public Relations is belangrijk om de boodschap en het bestaansrecht van Inloophuis  
´t Centrum te communiceren. Het is een middel om nog meer bekendheid te genereren en te 
laten zien wat ´t Centrum voor de maatschappij doet. Helaas is bestuurslid PR nog steeds 
vacant en blijft ´t Centrum zoeken naar  een PR-man of vrouw die ons in ons werk kan 
ondersteunen. Desondanks heeft ´t Centrum er alles aan gedaan om zijn PR-activiteiten uit 
te voeren. Onderstaand een korte toelichting van alle PR-activiteiten  
 
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. 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 
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Een overzicht van de PR-activiteiten in 2014 
 
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 19 mei 2014 
• Centraal mei 2014 
• Centraal september 2014 
• Centraal december 2014 
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Bijlage 1 
 

Notulen van de algemene bestuursvergadering van 
Inloophuis ´t Centrum 

d.d. 19 mei 2014 
 
Aanwezig: G.A. Spijker (Hervormde Gemeente Woerden) 
 A. de Groot (CGKV Woerden) 
 M. Steenbeek (Hervormde Gemeente Woerden) 
 A. Scholten (PKN Linschoten) 
 J. Tamerus (Hervormde Gemeente Woerden) 
 C. Tamerus (Hervormde Gemeente Woerden) 
 B. Feringa (Gereformeerde Kerk Woerden) 
 J. de Bruijn - 
 M. Angenent  (Hervormde Gemeente Woerden, tevens 

bestuursvoorzitter) 
 M. Amahorseya (PKN Amsterdam, tevens aspirant secretaris) 
 M. van Buren (CGKV Woerden, tevens penningmeester) 
   
 
Niet aanwezig:  Evangelisch Lutherse Kerk Woerden  
 Protestantse Gemeente Linschoten 
 Protestantse Gemeente Oudewater 
 Protestantse Gemeente Harmelen 
 Hervormde Gemeente Kamerik 
 Protestantse Gemeente Nieuwerbrug 
 Gereformeerde Kerk Waarder-Driebruggen 
 Hervormde gemeente Waarder 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Marc Angenent heet de aanwezigen hartelijk welkom op de 20e algemene 
bestuursvergadering. Leest voor uit Spreuken 3 vers 3-12 en opent met gebed. De voorzitter 
bedankt de aanwezigen en vraagt of iedereen zich kort wil voorstellen.  
 
De voorzitter blikt kort terug op het jaar 2013. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het 20 
jarig jubileum van Inloophuis ´t Centrum.  Er zijn verscheidene activiteiten georganiseerd die in 
het teken van het jubileum zijn georganiseerd. De voorzitter geeft aan dat er met recht kan 
worden gezegd dat 2013 een heel mooi jubileum jaar is geweest. En is hier dankbaar voor en 
hoopt dat Inloophuis ´t Centrum over vier jaar wederom een jubileum kunnen en mogen vieren.    
 
Financieel heeft Inloophuis ´t Centrum niet slecht gedraaid, kijken naar het begrote verlies en het 
uiteindelijke resultaat. Verwacht was dat Inloophuis ´t Centrum in 2013 meer gelden zouden 
ontvangen, dit in verband met het jubileum. Helaas hebben we moeten constateren dat de 
begrote bijdragen van de participerende kerken zijn achtergebleven. Daarentegen zijn de giften 
van de particulieren hoger uitgevallen dan begroot. Echter blijft Inloophuis ´t Centrum interen op 
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het Eigen Vermogen, al komt de bodem erg dichtbij. Met het huidige Eigen Vermogen redt 
Inloophuis ´t Centrum nog iets langer dan één jaar. Terwijl een gezond EV ongeveer één maal de 
exploitatie zou moeten zijn. Dat betekent dat dit jaar het tij zal moeten worden gekeerd, anders 
zal Inloophuis ´t Centrum niet meer kunnen voort bestaan.  
Doch bedankt de voorzitter alle participanten voor hun genomen verantwoordelijkheid. Maar 
spreekt ook wederom de hoop uit dat er een schepje bovenop moet en vraagt aan de 
participerende kerken zich hard te maken voor hun achterban.  
 
Het aantal bezoekers blijft stijgen. Op vrijwel alle dagen en activiteiten. Daarom is ook besloten 
Inloophuis ´t Centrum vaker te openen en meer maaltijden uit te dienen.  
 
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. De agenda wordt 
zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Notulen jaarvergadering 27 mei 2013 
De notulen wordt per pagina behandeld.  
 
Pagina 1: wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
Pagina 2: Maaike van Oosterom is begonnen op 1 mei 2013, niet op 1 mei 2012, dit moet worden 
aangepast. 
Pagina 3: wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
Pagina 4: wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
De notulen na de kleine opmerkingen goedgekeurd, met dank aan de notulist. 
 
4. Jaarverslag 2013 
Dit jaar is het jaarverslag voor de tweede keer 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.  
 
Door middel van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2013. 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 aan bod. Ben 
Feringa (Geref. Kerk Woerden) en J. van der Velde (Hervormde Gemeente Woerden) hebben de 
kascontrole over het jaar 2013 uitgevoerd. Beide zijn in positieve zin te spreken over de 
administratie. Daarnaast benadrukken dat ze tevreden zijn met het feit dat de aanbevelingen van 
vorige jaar zijn opgepakt en doorgevoerd.  
 
Echter uit Ben Feringa zijn zorgen over de financiën van Inloophuis ´t Centrum. Hij geeft aan dat 
Inloophuis ´t Centrum het 25 jarig bestaan niet zal halen wanneer we op dit financiële voetstuk 
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door blijven gaan. Onderling moet uitdrukkelijk besproken worden hoe de inkomsten van 
Inloophuis ´t Centrum kunnen worden verhoogd.  
 
Besproken wordt op welke manier de inkomsten van het Inloophuis kunnen worden verhoogd. De 
prijzen van de maaltijden zijn de afgelopen tijd al verhoogd, dus daar kunnen we niet nog een 
verhoging op doorvoeren. Het bestuur van Inloophuis ´t Centrum stelt voor om een prangende 
brief te sturen naar de Gemeente Woerden, met het voorstel om een forse verhoging op hun 
jaarlijkse verhoging te vragen. Daarnaast gaat het bestuur opzoek naar andere financiële 
middelen in de vorm van subsidies.  
 
De fusie tussen de verschillende disciplines in de Meerpaal kan ook een optie zijn, echter moet 
dus eerst goed worden besproken met het bestuur van Inloophuis ´t Centrum en het bestuur van 
de Meerpaal.  
 
Daarnaast verzoeken de aanwezige participanten om meer naamsbekendheid te genereren en 
hun leden te informeren via korte presentaties of folders. Een informatief filmpjes kan ook een 
optie zijn.  
 
Het bestuur van Inloophuis ´t Centrum moet een plan opstellen en dit aan de diaconieën 
voorleggen. Dit plan zal na overleg met de Gemeente Woerden aan de diaconieën worden 
voorgelegd.   
 
Het verslag is hiermee vastgesteld. De secretaris wordt bedankt voor het samenstellen van het 
verslag. 
 
5. Begroting 2015 
Het algemene bestuur bekijkt de begroting voor 2015. 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.  
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De conceptbegroting 2015 wordt door de voorzitter en de penningmeester toegelicht. De 
voorziening eigen middelen is vastgesteld op €0,- Dat betekent dat wij de Gemeente Woerden en 
de participerende kerken in 2015 elk een bijdrage van €12.000,- vragen. Daarbij zal de 
verdeelsleutel, die elk jaar wordt toegepast, blijven gelden.  

De begroting van 2015 wordt nadat dit alles is besproken vastgesteld. 

 
6. Inloophuis ´t Centrum 
Het afgelopen jaar is er qua nieuws niet veel te melden. De voorzitter grijpt deze kans dan ook 
aan om te kijken of er misschien vanuit de participanten zaken zijn die graag aan de orde zou 
willen hebben en die Inloophuis ´t Centrum misschien zouden kunnen komen bespreken op een 
diaconie vergadering.  
 
De participerende kerken denken ook na hoe Inloophuis ´t Centrum beter onder de aandacht kan 
worden gebracht. En spreekt met Inloophuis ´t Centrum af dat er in januari of februari een brief 
kan worden gestuurd om data vast te leggen om bijvoorbeeld een presentatie te geven.  
 
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 voor een hapje en een 
drankje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

http://www.inloophuiswoerden.info/
http://www.weeshuiswoerden.nl/


 
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]. 
 

 

http://www.inloophuiswoerden.info/
http://www.weeshuiswoerden.nl/
mailto:info@inloophuiswoerden.info
mailto:corrie@inloophuiswoerden.info
mailto:jacco@inloophuiswoerden.info
mailto:kidbwinkel@gmail.com


 
  

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 

mailto:m.amahorseya@hotmail


 



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

  
                  “Kelly” 

Honden zijn goed voor de gezondheid van mensen. Dat 
wisten jullie niet hé? Dat mensen en honden al eeuwenlang 
samen leven is wel bekend, maar dat het hebben van een 
hond goed voor je gezondheid is?  
 
Ik heb in de vakantie veel gelezen, tv gekeken en op de 
computer gezocht en uit een studie van professoren is 
gebleken dat honden het stress niveau bij mensen kunnen 
verlichten. Verder bewegen hondeneigenaren meer dan 
mensen zonder hond. Een hond moet je namelijk dagelijks 
meerdere malen per dag uitlaten. Wandelen is dus niet 
alleen leuk voor de hond maar ook gezond voor z’n baas. Ik  
las ook nog iets ingewikkelds. Het verzorgen van een hond 
en hem aaien kan endorfine produceren. Endorfine is een 
hormoon dat pijn verlicht en stress bestrijdt. En dat is nog 
niet alles. Het zorgt ook voor een gevoel van geluk en 
blijdschap. En natuurlijk voorkomt een hond eenzaamheid.  
 

Omdat een hond aandacht en verzorging nodig heeft en altijd voor je klaar staat om te luisteren naar 
je verhalen (ook al verstaat die er niks van) zijn ze erg goed tegen eenzaamheid. 97% van de mensen 
praat regelmatig tegen z’n huisdier. Niet z’n goudvis maar tegen honden en katten zeker. Dat helpt 
enorm tegen een gevoel van somberheid of eenzaamheid. 
 
Het is wel duidelijk zeker. Als hond ben ik een briljant geschenk voor m’n baas en al die andere 
mensen die af en toe met me lopen, me aaien, knuffelen of verwennen. Eigenlijk lijk ik op ‘t Centrum! 
Daar zie ik mensen met elkaar wandelend aankomen, voor elkaar zorgen en soms elkaar zelfs een 
knuffel geven. Zou ’t Centrum net zo goed zijn voor de gezondheid van mensen als een hond? Ik weet 
het wel zeker. Ik zal het die professoren eens laten weten. Honden zijn goed voor de gezondheid van 
mensen maar ’t Centrum ook. 
 

Kerk In De Buurtwinkel (KIDB) 
 

Het is geweldig om te zien wat de Kerk In De Buurtwinkel (de KIDB 
winkel) inmiddels betekent in de binnenstad van Woerden. 
Vintagekleding is een nieuwe rage geworden in de samenleving. En wat 
is dat dan precies. Vintage is kortweg oude kleding die nieuw leven 
wordt ingeblazen. En dat is precies wat wij doen. Prachtige kleding tegen 
heel vriendelijke prijsjes VOOR IEDEREEN. 
 
En tussen die stroom van klanten kunnen we ook regelmatig mensen 
helpen die even tussen wal en schip geraakt zijn. Kinderen, jongeren, 
ouderen, autochtonen en allochtonen. Het is een feest om te doen! 
 
En naast dit goede nieuws is er nog een geweldig nieuwtje. Ondanks 
een broek, jurk, rok of shirt maar één of enkele euro’s kost heeft de 
winkel toch al relatief veel geld opgebracht. In deze maanden wordt een 
deel van de opbrengst van de winkel gebruikt om het nieuwe Kamer 
Training Centrum (KTC) in te richten.  
 

Het KTC is gevestigd in een prachtig pand in de Voorstraat en een samenwerking met stichting de 
Meerpaal en stichting Timon. Er worden binnenkort jongeren opgevangen die even niet meer thuis 
kunnen wonen. Ook in ’t Centrum zullen deze jongeren regelmatig mee eten.  

Eenentwintigste  jaargang  
September  2014 



 
 
 

Achter de schermen 1 
 
Maaike van Oosterom 
Maaike is van oorsprong maatschappelijk werkster en inmiddels al 
weer een jaar één van de drie coördinatoren in ’t Centrum. Ze runt 
daarnaast de Kerk In de Buurtwinkel waar tegen hele vriendelijke 
prijsjes prachtige kleding te vinden is. Op vrijdagmorgen is ze ook 
nog eens te vinden in de oude regentenkamer die nu dienst doet als 
Gebedswinkel. Iedereen is daar vanaf 10 uur welkom om lekker 
mee te zingen met een inmiddels al een jaar draaiend zang groepje.  
 
Maaike kan steeds meer tijd en aandacht besteden aan onze 
bezoekers en tal van activiteiten doordat er steeds meer mensen 
haar sponsoren.  Haar persoonlijke drijfveer is afkomstig uit de 
Bijbel. Jesaja 58:7 ‘Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen 
en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt. 
Geef kleren aan wie koud hebben en verberg u niet voor familieleden 
die uw hulp nodig hebben.” 

 

  
 

 
Wij willen Maaike graag helpen om haar missie in t Centrum te verwezenlijken. Wilt u haar en ook ons 
steunen met het steeds omvangrijker wordende werk in en rondom ’t Centrum? Het kan vanaf nu door 
gebed, mee te leven met haar en onze werkzaamheden en hulp om de financiële middelen bijeen te 
brengen. Veel mensen steunen haar al met een automatische gift van €10,‐.per maand. Minder of 
meer mag.  
 
Ons bank (IBAN) nummer is:  NL44 INGB 0000 184789  tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden 
ovv Maaike.  
 
 

Achter de schermen 2 
 
Jacco de Bruijn 
Iedereen kent dit gezicht natuurlijk. Jacco is op dit moment de 
langst ‘zittende’ coördinator én drijvende kracht achter veel 
ontwikkelingen van ’t Centrum.  
 
Wat niet iedereen weet is dat Jacco achter de schermen, samen 
met Marjan van Beek en zijn vrouw Linda, de grote motor is achter 
al die prachtige bijzonder evenementen die elke maand op 
zaterdag georganiseerd worden.  
 
Minder goed nieuws is dat Jacco de laatste tijd veel getobd heeft 
met zijn gezondheid. Onverklaarbare duizeligheid gevolgd door 
valpartijen en zelfs een bekkenbreuk.  

 

 
 

Achter de schermen 3 
 
Minke Velthuis 
Voor sommigen is ze al een bekend gezicht. Minke heeft enige tijd 
gelden een jaar stage gelopen ’t Centrum, inloophuis. Minke is nu 
afgestudeerd aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en is onze 
Missionair – Pastoraal Buurtwerker in de binnenstad van Woerden. 
Samen met het beheerdersechtpaar Corrie & John Tamerus is Minke 
gestart in het nieuwe Kamer Training Centrum (KTC) voor jongeren 
aan de Voorstraat in Woerden (boven de Rode Winkel).  
 
Minke was al vaak te vinden in ’t Centrum maar zal met ‘haar’ 
jongeren weer regelmatig aanwezig zijn en mee eten. Voor de 
begeleiding van de jongeren zijn vrijwilligers nodig als ‘Goede buur’. 
Op dit moment hebben zich al meerdere echtparen aangemeld om 
deze taak op zich te nemen. Goed nieuws!! 

 

 
  

 



 
 

Achter de schermen 4 

 
 

 
Janet Fraser 
Janet is al drie jaar één van de vaste vrijwilligers in ’t Centrum. Als 
gastvrouw blinkt ze uit met haar altijd stralende glimlach.  
 
Wat niet iedereen weet is dat ’t Centrum is gevestigd in één van de 
oudste panden van Woerden. Het oude Weeshuis Woerden dat een 
rijke geschiedenis kent van veel spannende verhalen en 
gebeurtenissen. Weeskinderen met tal van avonturen. Een wees-
wonderkind waarover meerdere boeken geschreven zijn, de Franse 
soldaten die jarenlang het weeshuis als kleine kazerne hebben gebruikt 
en oudelieden waarvan het verhaal gaat dat één van hen een schat 
verstopt heeft in of ergens rondom het pand.  
 
Wat ook niet iedereen weet is dat Janet een speciale rol en taak heeft. 
Al ruim een jaar verzorgt ze op dinsdag en woensdagmiddag, na 
afspraak, gratis een rondleiding door het Weeshuis en vertelt als geen 
ander veel van de verhalen over de geschiedenis van het weeshuis en 
het wonderkind van Woerden.  
 
Voor een afspraak kunt u mailen naar info@inloophuiswoerden.info  

 
 
 
Overdenking …..  ´Ik zie GOUD in jou! 
 
1 Petrus 4:11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit 
kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de 
heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. 
 
Ik zie GOUD in jou. Iemand stuurde in de afgelopen maanden een mailtje met dit mooie bericht. Ik zie 
GOUD in jou… Achter het berichtje zat een link naar dit al wat ouder liedje van Gerald Troost. Het was 
en is een knipoog die gaat over alle bezoekers die elkaar helpen. Vrijwilligers die onbaatzuchtig uren 
in de keuken staan om te koken of de afwas te doen. Vrijwilligers die in de winkel staan of achter de 
bar. Mensen die hun goede kleding langsbrengen om even later voor een prikkie weer verkocht te 
worden in de Kerk In de Buurtwinkel. Bestuursleden die achter de schermen zorgen dat alles geregeld 
is. We staan klaar voor elkaar. Het maakt niet uit of je lid bent van het bestuur, bezoeker, klant, 
vrijwilliger of coördinator. We leggen een arm om elkaars schouder als het nodig is. We lachen met 
elkaar. Huilen met elkaar. We geven om elkaar en vergeven elkaar…. 
 
Ik zie GOUD in jou.  
Want ik zie God door jou. 
Ik zie goud want jij bouwt op de rots.  
 
Ik zie jou gaan. In Jezus Naam. 
Geruisloos in stilte, verwarm jij de kilte om jou 
heen. 
 
Ik zie jou gaan. Geduldig en trouw. 
Bezield en bewogen, met vuur in jouw ogen. 
Ik heb respect voor jou 
 
Geef nooit op. Kijk naar boven  
Kijk door de wolken. Dwars door de zorgen en 
voel de zon die schijnt. 
 
Geef nooit op en vervolg jouw reis.  
Op weg naar de eindstreep. Op weg naar een groot feest…….. en de hoogste prijs. 
 
Wil je het liedje horen. Kijk dan op de website www.weeshuiswoerden.nl  Ik zie GOUD in jou! 
 
 
 
 
 

mailto:info@inloophuiswoerden.info
http://www.weeshuiswoerden.nl/


 
 
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 
 

Evenementen agenda 2014 
 

- Zaterdag 20 september BBQ Verzorgd 
door de Heren van de Ronde Tafel. 

- Zaterdag 1 november Indische maaltijd 
- Zaterdag 6 december Sinterklaas 
- Zaterdag 20 december Kerst diner.  

 
 

VACATURES: 
 
DRINGEND!!…  
Het Inloophuis  
- Gastvrouw/heer dinsdagavond 19 – 22 u (om 

de week)  
- Vrijwilliger PR / communicatie en 

fondswerving. 
 

Interesse?  
Bel of mail met Corrie 
corrie@inloophuiswoerden.info 
 
Overige vacatures 
… Vrijwilliger(s) voor de Kerk In De 
Buurtwinkel (dinsdag 14 -17 uur)  
 

 
 

 
Plaatjes en praatjes  
 
De bezoekers van ‘t Centrum kregen een uitje cadeau van wethouder Duindam van de gemeente 
Woerden. Een kijkje achter de schermen van de geschiedenis van onze stad. We hoorden het verhaal 
van een perfecte gids die ons meenam naar het stadsmuseum en vervolgens via de kerktuin achter de 
Petruskerk naar het grote Romeinse schip in de haven van Woerden. Tijdens een tocht door de singel 
hoorden we alle details. 
 
In 2002 werden diverse gebouwen in de binnenstad gesloopt, waarna de archeologen startten met de 
eerste opgraving op het Kerkplein. Daarbij vonden zij diverse grachten (uit verschillende periodes) die 
rondom het castellum lagen. Ook werd de fundering van de toegangsweg naar (de hoofdpoort van) het 
castellum gevonden. 
 
In 2003 werd opnieuw in de Woerdense binnenstad gegraven. Bij opgravingen op de Nieuwe Markt 
werden de resten van een Romeins schip ontdekt, de Woerden 7. Enige tijd later brachten de 
archeologen groot nieuws naar buiten: ”Er zaten roeiers in de Woerden 7”. Het bleek het eerste 
Romeinse vrachtschip te zijn met roeibankdragers en bevestigingpunten voor roeiriemen. Het nieuws 
werd gebracht in alle nationale en vele internationale media. En wij? Wij hoefden niet te roeien. 
Onzichtbaar werden we door een elektrische motor in deze mooie boot rond gevaren.  
 
Als u mee wilt genieten kunt u tientallen foto’s terug vinden op onze website 
www.inloophuiswoerden.info  of www.weeshuiswoerden.nl    
                            

 
 
 
Gezocht kleding & schoenen 
 
We kunnen zoveel goeds doen met uw kleding. Voor de één is het de manier om degelijke en warme 
kleren te kunnen blijven dragen. Voor de ander is het de nieuwe rage ‘Vintage’ (oude kleding met een 
nieuw leven). Met de opbrengst doen we weer geweldige dingen.  
 
Wilt u uw kledingkast nog 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. 
 

http://www.inloophuiswoerden.info/
http://www.weeshuiswoerden.nl/
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80 bezoekers bij optreden Lev Shelo 
 
Het was één groot feest. Het optreden van de Amerikaanse band “Lev Shelo” op het prachtige 
binnenplein van de Meerpaal / ‘t Centrum. Er waren bijna 80 bezoekers. 
 
Lev Shelo”(betekend “Zijn hart” in ‘t Hebreeuws). Een  band uit California USA die geleid wordt door 
worshipleader Corry Bell en die in Europa op tournee waren. Met een authentieke Joodse sound 
verzorgden ze een schitterende praise en worship concert met de bedoeling om in deze bijzondere 
tijden een ander geluid te laten horen over het land en volk Israël. Wilt u iets van hun muziek horen 
dan kunt u dat nog vinden op de website www.inloophuiswoerden.info  of www.weeshuiswoerden.nl    
 
 

 
 
Wist u dat….. 
 

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   

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 
 
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 

 
Colofon 
 

 
Colofon 

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

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 

 
Alstublieft! Help ons financieel gezond 
te blijven.  
Vragen over onze financiële situatie?  
Mail: margrietvanburen@hotmail.nl   
 
Ons bank (IBAN) nummer is:  
NL44 INGB 0000 184789  
tnv Diakonale Stichting JOAC. Woerden. 

 

 
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” 
 

Hoe vaak lachen jullie op een dag? Lachen is zeer gezond én het 
kost niets! Nu mijn baas het te koud vindt om lange wandelingen te 
maken heb ik besloten maar wat meer te lezen en te studeren. Ik 
heb me verdiept in de glimlach van een hond. Het is echt waar. 
Een glimlach geeft je al direct een goed gevoel en ontspant je. 
Probeer het maar eens.  
 
Jullie geloven er zeker niets van hé? Dat honden kunnen lachen? 
Nou mooi mis. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen. Voor jullie 
menselijk oor klinkt het als gewoon gehijg, maar 
diergedragsdeskundigen hebben aangetoond dat wij honden 
zowaar lachen! En we doen het nog vaak ook. Wie kan het beter 
weten dan ik?  Ja, ik kan lachen en zelfs nog beter dan jullie ook. 
Ik kan ook 22 keer beter ruiken en 3 keer scherper horen dan jullie.  

Lachen ontspant en vermindert stress, de bloeddruk en hartproblemen. Het verhoogt het 
zuurstofgehalte in het bloed, stimuleert de bloedsomloop en ontspant de spieren. Tijdens het lachen 
komt er een bijzonder stofje vrij in je hersenen, waardoor je je goed gaat voelen. Ik heb het met m’n 
baas afgesproken. Nu het zonnetje minder schijnt, we soms wat minder van elkaar kunnen hebben en 
geneigd zijn somberder te worden gaan we meer lachen. Thuis en in het Inloophuis. Het is niet 
vrijblijvend! Ik ben er al mee begonnen. 

 
 
ELKE 3e DINSDAG van de maand SuperCreaStofSensatie 
 
Speciaal voor de donkere maanden en bijzonder geschikt  
voor de echte crea gezelligheidsmensen onder ons. De 
SuperCreaStofSensatie. U neemt zelf uw creativiteit, een 
glimlach en gezelligheid mee.  Ginette Bakhuizen zorgt voor 
een maandelijkse originele SuperCreaStofSensatie die u onder 
begeleiding met haar kan maken. De prijs is € 2,-- per middag. 
Daarvoor krijgt u het materiaal, een bak koffie of thee en een 
gezellige middag.  
 
Dinsdag 20 januari de eerste CREA middag van 13.30 tot 
15.00 uur 
De volgende data: Dinsdag 17 februari & dinsdag 17 maart. 

 

.  

 
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  

Eenentwintigste jaargang  
December 2014 
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Overdenking …..  God wil ons geluk en blijdschap schenken 
 
 
Blijdschap: Johannes 15 vers 11 
 
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. 
 
Zo rond de kerst willen we vaak nog meer dan anders blij zijn. Vreugde en vrede in ons leven voelen. 
De Bijbel is er duidelijk over. Je mag blij zijn omdat Jezus jouw vriend wil zijn en God jouw hemelse 
Vader. Die blijdschap is onlosmakelijk verbonden met de liefde. Blijdschap is als de zonneschijn, die 
een warme glans geeft aan de meest gewone dingen.  
 
Misschien leidt u nu een vreugdeloos leven. Wellicht is de blijdschap weggeëbd door alles wat u heeft 
meegemaakt. Toch is er reden om blij te zijn.  We weten dat Jezus leeft. Hij wil uw vriend  en metgezel 
zijn. Daarom is het leven de moeite waard.  
 
Daarnaast wil God ons geluk. Vreugde en vrolijkheid lijken soms niet te passen bij de ernst van het 
leven. Zo denken we soms. Maar God wil dat er vreugde is in ons leven. Wij worden geroepen tot 
vreugde. Hij wil van de aarde een paradijs maken. U hoeft helemaal niet krampachtig te leven . U 
hoeft niet bang te zijn. U hoeft niet weg te kruipen als een schuw vogeltje. Oeverloos is Gods liefde 
in  Jezus Christus. Daarom mogen we blij zijn met Kerst, met elkaar en alle dagen die daarop volgen.  
 
We wensen jullie allemaal een fijn, gezegend. blijmoedig  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.  
 
 
Witte Pieten in ‘t Centrum 

 
 

 
 

(Dick en Bas als Witte Pieten Kok in ‘t Centrum) 
 

 

Het Sinterklaasjournaal stond er begin december al bol van. Voor het eerst zijn er Witte Pieten te 
zien geweest. Het zijn nieuwe Pieten van de Sint die het vak nog moeten leren vertelde het 
journaal. Sinterklaas is bezig met het opleiden van nieuwe Pieten. Er zijn nieuwe Pieten nodig 
omdat alle Zwarte Pieten van de stoomboot waren afgesprongen. Ze dachten dat hij lek was. De 
verandering van de kleur van Piet zorgde voor gemengde reacties op Twitter. 

Het Inloophuis bleef niet achter. In de keuken waren op vijf december de eerste Witte Pieten Koks 
te vinden. Piet Dick en Piet Bas hoefden het echter niet meer te leren. Deze top koks maakten een 
heerlijk Sinterklaasmaal met wortelsoep, pieterballen en een speculaastoetje. Op Sinterklaas avond 
is ook de Witte Piet Muna gesignaleerd tijdens Pakjesavond.  

 



 

 
Met Elkaar Voor Elkaar 
 
 

 

Met elkaar voor elkaar. Makkelijker gezegd 
dan gedaan? We kennen ze allemaal. Onze 
vrijwilligers, de coördinatoren, de 
bestuursleden…. en nog veel meer.  
 
Nederland telt ongeveer 55.000 van die 
mensen. Mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes die zich inzetten voor een 
samenleving die zelfredzaam is en waarin 
iedereen mee kan doen. 
 
In het bedrijfsleven zeggen ze dat de 
economische ontwikkelingen organisaties 
ertoe dwingen om flexibiliteit en veerkracht 
in te bouwen in het menselijk kapitaal. 
Talentmanagement wordt door steeds meer 
organisaties gezien als hefboom naar 
topprestaties en de ontwikkeling en succes 
van de organisatie.  

 
In ’t Centrum wisten we het al. Met Elkaar Voor Elkaar. Soms heel onzichtbaar voor de buitenwereld 
zet iedereen zich flexibel en veerkrachtig in voor elkaar. Bij ons is iedereen het menselijk kapitaal. 
Kok, kapper, schoonmaker, strijker, (af)wasser, verkoper, inkoper, gastvrouw, gastheer, sorteerder, 
secretaris, bezoeker, tuinman, coördinator, penningmeester, schilder, crea leidster, dirigent en 
voorzitter, Iedereen is bij ons een talentmanager en de hefboom naar top prestaties voor zichzelf en 
zijn naaste.  
 
We bedanken al onze bezoekers, sponsors, vrijwilligers en bedrijven die het mogelijk maakten 
dat we afgelopen jaar met tal van activiteiten zo’n prachtige tijd met elkaar konden beleven. 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…. 
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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 
 

 

….  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 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 hele pakketten of losse 
boodschappen van particulieren of winkeliers 
krijgen en dat we daar ontzettend veel mensen 
blij mee kunnen maken. 

 
… ‘t Centrum te zien is op 
televisie.  Bij de EO op donderdag 
5 februari 2015 om 17.05 op NPO 
2 (Nederland 2). Het programma 
Geloof & ’n Hoop Liefde.  

 
VACATURES: 
… Inval kook vrijwilliger(s) voor de avonden 
dat er iemand plotseling uitvalt.  
 
Interesse?  
Bel of mail met Corrie (zie colofon) 
corrie@inloophuiswoerden.info  

 
 
Gezocht kleding en kinderkleding 
 
We staan er niet elke dag bij stil maar … 
Niet iedereen verkeerd in de luxe positie dat hij of zij ’s morgens kan kiezen tussen tal van mooie 
kleren om te kijken wat er vandaag het beste past.  

 
 

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. 
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Een glimlach 
 
 

Gedicht van verpleegster Leslie Gibson; 
“Laughter, the Universal  Language” 

 
Een glimlach kost niets, maar geeft veel.  
Hij verrijkt degene die hem ontvangt.  
Er is maar even voor nodig, maar de 
herinnering duurt soms eeuwig.  
Niemand is zo rijk of machtig dat hij het 
zonder kan doen en niemand is zo arm 
dat hij er niet rijker door kan worden.  
 
Een glimlach creëert geluk in een gezin, 
brengt goodwill in zaken, en is de 
hoeksteen van vriendschap.  
Hij kan vermoeidheid verjagen, 
blijdschap brengen voor de 
ontmoedigde, zonneschijn voor de 
verdrietige en hij is het beste tegengif 
voor problemen.  
 
Toch kan de glimlach niet gekocht, 
afgesmeekt, geleend of gestolen worden, 
want hij is van generlei waarde voor 
mensen totdat hij weggeschonken wordt.  
 
Wanneer mensen te moe zijn om  u een 
glimlach te geven, geef hen er dan een 
van u.  
 
Niemand heeft een glimlach meer 
nodig dan hij die er geen te geven 
heeft 
 

 

 
 

Spreuk: 
 

Waar zal ik dit jaar m’n 
feestneus eens 

insteken? 
 

Loesje 

 
Spreuk 

 
Zeggen wat je denkt kan 

ook iets aardigs zijn! 
 

Loesje 

 

 

 
 

Spreuk 
 

Vandaag is een mooie 
dag om iedereen een 
glimlach te schenken! 

 
Loesje 

 

 
 
Sjoelen in ‘t Centrum 

 
 

 

Sjoelen is eigenlijk al een heel oud spel. Het 
ontstond in Engeland in de 16e eeuw. Het spel 
was ten tijde van Shakespeare in Engeland erg 
populair onder de naam "shove-groat. Een groat 
was in die tijd een munt dat wat betreft grootte 
en gewicht precies goed was om dit spel te 
spelen.   
Zeer waarschijnlijk is het spel na die periode in 
Friesland of Zeeland terechtgekomen en 
geworden tot wat nu sjoelen heet. Rond 1600 
waren er in Nederland namelijk al bakken waar 
men knikkers in gaten moest rollen.  
 

Omdat het spel veel aan boord van schepen werd gespeeld, werden de veelvuldig in zee gerolde 
munten vervangen door houten schijven. Door de grote populariteit werden hiervoor aan wal grote 
houten banen gebruikt, de zogenaamde klosbanen. Hierop werd met de houten schijven gesjeuld. 
Hierna kwamen de draagbare bakken van hout, de voorloper van de huidige sjoelbak. 
Kortom de sjoelbak is net zo oud als het Weeshuis waarin ’t Centrum gevestigd is. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zwoegers van het eerste en van het laatste uur 
 

 
 
Lars van der Brink uit Zegveld zit op het 
Kalsbeek college Breduis. Hij heeft stage 
gelopen in ’t Centrum. Als hij zou mogen kiezen 
dan vindt hij spelletjes doen met de gasten het 
leukst. Afwassen is hier wel heeeel veeeel werk. 
 

 
 
Arie Schlingmann is al jaren vrijwilliger en nu 
verantwoordelijke voor de dagelijkse 
boodschappen. Onze koopjesjager sleept 
wekelijks karrevrachten vol naar binnen! 
 

 
Mevr. Annie Blonk is één van de eerste kook 
vrijwilligers van ’t Centrum. Nu zijn er genoeg 
jongeren kokers en komt ze op bezoek bij de 
Crea avond onder begeleiding van Greet Nap 
 

 
 
Rob Muijt is de vrijwilliger voor 
eenzaamheidsbestrijding, onze taxi chauffeur en 
daarnaast hulp in nood bij het wegwerken van 
grote hoeveelheden vaatwerk.  
.  

 
 

 



  
  

 
Openingstijden, Activiteiten & Colofon 
 

Openingstijden inloophuis: 
 
- Dinsdag van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 u 
- Woensdag van 09.30 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 u 
- Donderdag van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 u 
- Vrijdag van 10.00 tot 15.00 & van 16.00 tot 22.00 u 
 

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 9.00 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 

 
Maandag 5 januari Nieuwjaars Receptie 
 
Zaterdag 7 februari Evenement 
Zaterdag 7 maart Evenement 
Zaterdag 4 april Evenement 
Zaterdag 2 mei Evenement 
 
Houd de website in de gaten voor welke 
leuke activiteiten we gaan doen tijdens 
deze evenement dagen> 
www.weeshuiswoerden.nl   
 

x Evenementen 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  

 
Redactie:   John Tamerus 

 
Bij voorbaat dank! 

Crea avonden van Greet 
 

 Dinsdag 20 januari  
Dinsdag 3 maart 
Dinsdag 14 april 
Dinsdag 2 juni 

 
 

 
 
 

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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