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

Column van Kelly
De hond is het oudste huisdier ter wereld. Al
sinds duizenden jaren wordt de hond gebruikt
voor bewakingsdoeleinden, bij de jacht of als
trekdier. Nog steeds heeft hij werk als politiehond
of hulphond. Veel honden worden tegenwoordig
gehouden als gezelschapsdier. Net zoals ik. ‘De
hobby hond’.

“Kelly”

Dit is één kant van het verhaal. Er is ook een
andere kant. Schattingen zeggen dat er zo’n 600
miljoen honden op aarde leven, waarvan 375
miljoen honden zwerfhonden zijn. Wow. Honden
die op straat leven en geen eigenaar of thuis
hebben. Honden komen op straat terecht
doordat ze daar geboren zijn, doordat de
eigenaar de hond achtergelaten heeft of gewoon
omdat hij pech heeft waar z’n hondenwieg heeft
gestaan.

Zwerfhonden zie je het meest in armere landen. Een paar honderd jaar geleden kende
Nederland ook heel veel zwerfhonden. Onwetendheid en ongemakken van zwerfhonden
maakten mensen bang. Al dat blaffen, de ontlasting en urine op straat, ongewenst
jachtgedrag, agressie als ze op zoek naar voedsel waren, het overbrengen van wormen en
schimmels. Wat een irritatie. Toen er ook nog eens uitbraken van hondsdolheid waren,
kwam er een einde aan het laatste beetje tolerantie van vrij rondlopende honden. De
belangrijkste methode om het aantal honden in te perken in die tijd was het massaal
vermoorden van honden die op straat zwierven. Het beroep van hondenvanger en
hondenmepper was een veel voorkomende professie aan het begin van de 19e eeuw.
De Hondenbescherming (toen nog de Anti Trekhonden Bond genaamd) heeft een grote
invloed in Nederland gehad over hoe er over zwerfhonden werd gedacht. Tegen de stroom
van angst en boosheid van de bevolking in heeft de Anti Trekhonden Bond het dierenwelzijn
onder de aandacht gebracht; We kunnen het probleem keren was hun verhaal. De oorzaken
zijn duidelijk. Geen goede huisvesting, geen verzorging, te zware karren, ondeugdelijk tuig,
ondervoeding, uitputting, verwaarlozing, mishandeling. Het leven van al die zwerfhonden
was één grote misère.
Het duurde even maar gelukkig is er veel
veranderd. In Nederland leven nu zo’n 1,5 miljoen
huishonden. Er is bijna geen sprake meer van
zwerfhonden. Honden zien we nu als heel sociale
en intelligente dieren. We houden van ze. We
zorgen voor ze en zij geven ons veel liefde terug.
Ze maken ons leven kleurrijker. Wat ben ik blij
met de lessen uit de Nederlandse
geschiedenis. Wat ben ik blij dat mijn
hondenwieg in Nederland stond!

Kerk In De Buurtwinkel (KIDB)
De Kerk In De Buurtwinkel (de KIDB winkel) is inmiddels een begrip in de binnenstad van
Woerden. Een prachtige kwaliteit 2e hands kleding die we tegenwoordig vaak Vintagekleding
noemen. Gebruikte maar goede 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!
Soms zouden we er een film van willen maken om dit
geweldige stukje werk met u te kunnen delen.
Tussen de stroom klanten die voor kleine prijsjes
nieuwe kleding komen halen zitten ook hele
gezinnen. Vluchtelingen die uit een warm land
komen met kleding die niet past bij de kille
regenachtige dagen in Nederland. Met
vluchtelingenwerk is afgesproken dat deze
mensen bij ons altijd mogen komen winkelen.
Wij mogen hen met uw kleding en schoenen
‘winterklaar’ maken. Op een eenvoudige manier
kunnen we hen zo laten zien dat ze welkom zijn.
En naast dit goede nieuws is er nog ander geweldig nieuws. Er zijn natuurlijk ook heel veel
klanten die wel wat kunnen betalen. Ondanks dat een broek, jurk, rok of shirt maar één of
enkele euro’s kost brengt de winkel toch relatief veel geld op. En door deze opbrengst
konden we samen met het Leger des Heils een derde pand in gebruik nemen voor opvang
van mensen die tijdelijk dak of thuisloos zijn. In de komende maanden wordt een deel van de
opbrengst van de winkel gebruikt om dit derde pand aan de Leidsestraatweg op te knappen
en in te richten.
U begrijpt dat we constant op zoek zijn naar kwalitatief goede kleding en schoenen
voor mannen, vrouwen en kinderen. We hopen dat u allemaal uw kasten nog eens
goed wilt doorzoeken. U kunt uw kleding inleveren in de KIDB winkel, Havenstraat 6 in
Woerden.

Openingstijden KIDB winkel:
Dinsdag – Donderdag – Vrijdag van 14.00 tot 1700 uur
Woensdag van 09.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur

Overdenking ….. Omgekeerd boekhouden
“Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf,
want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.” (Leviticus 19: 34) en “Elk derde jaar
moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan en het opslaan in de stad. De
Levieten, die geen grond bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de weduwen en wezen die
bij u in de stad wonen, mogen daarvan nemen, zoveel als ze nodig hebben. De Heer, uw
God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt.” (Deuteronomium 14: 28, 29, vgl.
26:12).
De Bijbel leert ons een soort omgekeerd creatief boekhouden. Een manier van leven waarbij
niet het eigen overleven vooropstaat maar dat van een ander. Volgens het Hebreeuwse
woordenboek is een vreemdeling iemand die zijn of haar land heeft moeten verlaten, als
gevolg van oorlog of oproer, bloedschande, hongersnood of ongeluk. Hij of zij is daarmee
in de eerste plaats een kwetsbare. Iemand die eenzaam is, een weduwe of weduwnaar,
een wees, een vreemdeling, bang, verdrietig, depressief of kwetsbaar. Wij moeten elkaar
behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Mensen die kwetsbaar zijn verdienen
daarbij extra aandacht en liefde. Als we daartoe in staat zijn zal God ons erom zegenen in
alles wat we ondernemen. Dat is omgekeerd boekhouden. Zo wordt delen vermenigvuldigen.

Achter de schermen 1
Reina van der Maas
Reina is basispsycholoog en werkt inmiddels al weer
bijna een half jaar als één van de vier coördinatoren
in ’t Centrum. Naast haar coördinatorschap werkt ze
ook nog als woonbegeleider / jobcoach in het Westen
van het land.
Reina heeft verschillende hobby’s zoals zingen, piano
spelen, zwemmen en lezen. Het wordt dus tijd dat we
snel een piano krijgen voor ons Inloophuis.
Alle coördinatoren hebben een bijzondere portefeuille.
Reina heeft als extra taak het verbeteren van de
communicatie tussen het team van coördinatoren en
de vrijwilligers.

Achter de schermen 2
Minke Velthuis
Voor veel van onze bezoekers is ze al een bekend gezicht.
Minke is een paar jaar geleden afgestudeerd aan de
opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en heeft tijdens haar
studie stage gelopen in ’t Centrum, inloophuis.
Inmiddels werkt Minke als missionair medewerker in
Amsterdam, is ze inval coördinator in ’t Centrum en
woont en werkt ze full time als beheerder van het
Kamertrainingscentrum van de Meerpaal & stichting
Timon) aan de Voorstraat - Achterstraat in Woerden. Een
kamertrainingscentrum (KTC) waar permanent vier jonge
meisjes opgevangen en begeleid worden. Daarnaast is
Minke onze Missionair – Pastoraal Buurtwerker in de
binnenstad van Woerden. Een echte duizendpoot dus.

Achter de schermen 3
Maaike van Oosterom
Maaike is van oorsprong maatschappelijk werkster en
inmiddels al weer twee jaar één van de vier coördinatoren
in ’t Centrum. Ze werkt in de thuiszorg en daarnaast runt
ze als coördinator de Kerk In de Buurtwinkel. 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.
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.”
Maaike doet iets unieks. Zij steekt zoveel tijd in ’t Centrum Inloophuis en de kerk in de
Buurtwinkel dat ze maar beperkt tijd heeft voor een betaalde baan. Met uw hulp zorgt ze voor
een aanvulling van haar inkomen. 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.

Wist u dat……
Achter het net van Sportlust: Twee trouwe supporters
Job de Klerk is één van onze trouwe bezoeker. Hij stond in mei met een prachtig artikel op
het internet bij sportlust. Een mooi artikel over Job en Nico Koek, twee vrienden die samen
vrijwel alle thuiswedstrijden van het eerste elftal bezochten. Uit deze traditie groeide zelfs een
hechte vriendschap. Tragisch is dat Nico in juni is overleden.
Wilt u het hele artikel nalezen?
http://www.sportlust46.nl/news.php?act=155606961cc9f98.54124276
‘Doe mee, parkeer je fiets oké’
Tijdens één van de bezoekersvergaderingen kwamen er klachten over de wijze waarop we
onze fietsen parkeren. Daarom deze oproep gericht aan al onze bezoekers – vrijwilligers en
andere gebruikers van het binnenplein. Het wordt drukker in het oude weeshuis en dus
moeten we met z’n allen proberen het plein netjes en toegankelijk te houden. We vragen
iedereen om zijn of haar fiets, scooter of bromfiets netjes te parkeren in of heel dicht bij de
fietsenrekken op het plein of in de fietsenrekken voor de ingang.
Rob’s vragen(v)uurtje
Tijdens Rob’s vragen(v)uurtje bespreken we vragen over geloof en de Bijbel. Als u nu al
vragen weet kunt in die inleveren bij: Inloophuis ´t Centrum in de doos op de bar of via email:
robmuijt@hotmail.com
Rob’s eerste vragen(v)uurtje is op woensdag 14 oktober 2015 om 20.00 uur in ‘de kelder’ in
de Meerpaal. Iedereen is welkom en de koffie en thee staat klaar. Als er voldoende animo is
wordt Rob’s vragen(v)uurtje snel een traditie. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
Wandelvrijwilliger gezocht
We zijn op zoek naar een wandelvrijwilliger. Iemand die om te beginnen op donderdagavond
van 19.00 tot 19.30 uur met een aantal gasten een half uurtje wil gaan wandelen. Een nieuw
initiatief waarvan we hopen dat het een gezonde en sportieve traditie wordt. Interesse? Meer
informatie bij coördinator Maaike van Oosterom.

Bericht van de penningmeester
In eerde uitgaven van Centraal hebben we al een
beroep op u gedaan. Het aantal bezoekers neemt elk
jaar weer toe. Elke avond zijn alle stoelen bezet als we
een warme maaltijd serveren. Elke maand wordt er
een mooi evenement georganiseerd en bijna dagelijks
zijn er originele activiteiten.
We zijn ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligers,
bezoekers en uw hulp. Toch is er blijvend hulp nodig.
Ook financieel.
Help ons mee om te kunnen blijven doen wat we tot
nu toe gedaan hebben én om zelfs nog meer mensen
te helpen waar dat nodig is.
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.

Van veel stagiaires naar erkend leerbedrijf
Veel van onze bezoekers en vrijwilligers hebben
het in de afgelopen jaren gemerkt. We hadden veel
jonge stagiaires. Vaak kortdurende stages van circa
30 uur door middelbare school studenten. We
hebben ervan genoten. Toch gaat er iets
veranderen.
De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht mbostudenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te
volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de
beroepspraktijkvorming (bpv). Inmiddels zijn we al
weer enige tijd een erkend leerbedrijf. Door
studenten van middelbare en hogere
beroepsopleidingen te helpen opleiden leveren we
een belangrijke bijdrage aan hun toekomst en het
benodigde vakmanschap.
We zijn er trots op dat we een erkend BB ( Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) leerbedrijf zijn.
Maar zoals altijd heeft elke medaille een keerzijde. Om deze begeleiding met wat ‘oudere’
jongeren goed te doen hebben we besloten afscheid te nemen van de maatschappelijke
stagiaires. Dit bleek in de praktijk niet goed samen te gaan.
De nieuwe stagiaires zullen langere tijd bij ons stage lopen. Meestal ergens tussen de 200
en 400 uur. Iedere stagiair heeft een ‘eigen’ praktijkopleider en ook eigen leerdoelen. De
praktijkopleider is bijna altijd één van onze
coördinatoren.
Niet elke stagiair volgt dezelfde opleiding. Daarom
kan het gebeuren dat stagiaires ook heel
verschillend ingezet worden. Belangrijk is wel dat ze
altijd bijdragen aan de sfeer en doelstelling die we
nastreven in ’t Centrum Inloophuis. Als u vragen
heeft over een stagiair kunt u altijd terecht bij één
van de coördinatoren.

Kijkje achter de schermen bij het bestuur
We krijgen nogal eens wat vragen. Wat is nu eigenlijk de taak van het bestuur. Wat zijn de
taken en verantwoordelijkheden van coördinatoren. Wat voor soorten vrijwilligers hebben we
en moeten die ook nog aan eisen voldoen. Vragen, vragen, vragen?
Het bestuur zal proberen in het kort duidelijkheid te geven over de manier waarop we het
georganiseerd hebben en wie waar voor verantwoordelijk is.

Het bestuur
Wie:






Marc Angenent voorzitter
Margriet van Buren penningmeester
Mariëlle Angenent-Amahorseya, secretaris
Lex Kapteijn, lid
Gert van Drie, lid

Taken
Het bestuur houdt zich op de achtergrond bezig met het vaststellen van inhoudelijk beleid.
Het bestuur zorgt vooral dat het dagelijks werk mogelijk gemaakt wordt. Aandachtspunten
zijn onder andere financieel beheer, huisvesting, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de
organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk dat iedereen ook daadwerkelijk doet wat hij of zij
moet doen of hoe hij of zij zich zou moeten gedragen. Hier gaat het met name om de
coördinatoren maar het kan ook over de vrijwilligers gaan of zelfs bezoekers.

De coördinatoren
Wie:









John Tamerus, Begeleider
coördinatoren
Jacco de Bruijn, coördinator
Corrie Tamerus, coördinator
Maaike van Oosterom, coördinator
Reina van der Maas, coördinator
Wilma Moorlag, inval coördinator
Minke Velthuijs, inval coördinator
Janet Fraser, inval coördinator

Profiel & Taken
De coördinatoren hebben vaardigheden
zoals goed luisteren, een dosis gezonde
humor, stress bestendigheid, goed
samenwerken, van mensen houden en
dienstbaar als grondhouding.
Ze zijn eindverantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken, de goede sfeer
in het inloophuis, geven leiding aan het
geheel van vrijwilligers en bezoekers en zijn
centraal aanspreekpunt.

Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor inkoop, dagelijkse administratie, planning
vrijwilligers, het organiseren van activiteiten en evenementen en het beheren van de kas.

De vrijwilligers
Wie:
Als we de vrijwilligers van de Kerk in de Buurwinkel meetellen hebben we bijna honderd
vrijwilligers.
Profiel & Taken
Een vrijwilliger in het inloophuis is iemand die om mensen geeft. Onze vrijwilliger houdt van
de verschillen tussen mensen, respecteert de eigenheid van onze gasten en is nauw
betrokken bij het reilen en zeilen van het inloophuis. Onze vrijwilligers zijn herkenbaar aan
het feit dat ze oog hebben voor hun medemens vanuit allerlei invalshoeken. Het gaat daarbij
om zaken zoals een luisterend oor, een vriendelijke blik, een schouderklop en een
opbeurend woord. Omdat we geloven in verschillende kwaliteiten en capaciteiten van zowel
gasten als vrijwilligers kennen we vier profielen vrijwilligers: 1. de kook vrijwilliger, 2. de bar
vrijwilliger / gastheer-gastvrouw, 3. de uitvoerend vrijwilliger (bijzondere klussen) 4. de
stagiaire vrijwilliger

Openingstijden
OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM:

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?

Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 18.00 uur
Gezamenlijke lunch € 2,00

- 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.

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 12.30 uur
Let op: Vrijdag ochtend van 10.00 tot 12.30
uur geen vrije inloop maar wel zingen in de
Gebedswinkel en Schilders club in ’t Centrum

GRATIS KOFFIE-THEE

EVENEMENTEN

Aangeboden door de Gebedswinkel.

Zaterdag 17/10 Evenement den Bosch
Zaterdag 07/11 Evenement Filmavond
Zaterdag 28/11 Evenement Sinterklaas
Vrijdag 11/12 Activiteit Kerststukjes
Zaterdag 19/12 Evenement Kerst

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

Houd de website in de gaten voor welke
leuke activiteiten we gaan doen tijdens
deze evenement dagen
www.weeshuiswoerden.nl
Evenementen onder voorbehoud. Er kunnen nog kleine
zaken veranderen.

COLOFON

CREA MIDDAGEN GINETTE

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

Elke derde dinsdag van de maand van
13.30 tot 15.30 uur
De Koffie staat klaar

´t Centrum inloophuis 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@inloophuiswoerden.info
mail: reina@inloophuiswoerden.info
Redactie: John Tamerus

De Centraal via E-mail? Wilt u voortaan
de Centraal elektronisch ontvangen geef
dan u E-mail adres aan ons door met de
vermelding dat u voortaan de Centraal via
E-mail wilt ontvangen. Wij zorgen er dan
voor dat u de Centraal voortaan via mail
ontvangt. U kunt u reactie sturen naar
m.amahorseya@hotmail.com
Bij voorbaat dank!

