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Column van Kelly 
 
Een verandering vindt plaats doordat gewone mensen 
buitengewone dingen doen. 
 
Honden en ook mensen zijn gewoontedieren. Wanneer we 
iets voor langere tijd gewend zijn dan willen we dit graag zo 
houden. Toch is verandering iets wat bij het leven hoort en 
wat niet valt te vermijden. Het leven zit namelijk vol met 
veranderingen en overgangen.  
 
Zonder dat we er erg in hebben zorgen we zelf vaak voor de 
verandering. We hebben tenslotte allemaal dromen, 
voornemens, wensen en verlangens en proberen die bewust 
of onbewust te realiseren.  
 
Zet maar eens op een rijtje voor jezelf hoe je leven er vijf jaar 
geleden uitzag. Ik geloof dat ik zelfs nog een puppy was? 
Waarschijnlijk zijn er voor jou een paar dingen hetzelfde 
gebleven, maar zijn er ook veel dingen veranderd. En als ik 
je over vijf jaar weer zou spreken dan zijn er vast en zeker 
heel veel dingen anders dan vandaag.  
 

 

“Kelly” 
 

Misschien woon je ergens anders, heb je nieuwe dingen in huis, heb je nieuwe mensen leren kennen 
en oude vrienden achter je gelaten of heb je misschien wel andere interesses dan vandaag. Ook in 
ons Inloophuis verandert er van alles. Elk jaar lijkt het eten wel lekkerder te worden. We zijn veel vaker 
open dan vijf jaar geleden. Er zijn andere bezoekers, vrijwilligers en coördinatoren. Het interieur ziet er 
anders uit en bijna elke week kunnen we nieuwe kunstwerkjes bewonderen aan de muur die 
afkomstig zijn van de schilders club. Er zijn bij ons heel veel gewone mensen die bijzondere en soms 
buitengewone dingen doen. Het varieert van lekker koken, nieuwe spelletjes, een wandelclubje tot 
soms veel grotere plannen. En waarom gebeuren al die veranderingen? Om het voor ons allemaal 
steeds een beetje beter en leuker te maken voor mens én hond. Wat een geluk dat er zoveel gewone 
mensen bij ons komen die zo ontzettend veel buitengewone dingen bedenken én doen.  
 

Bericht van de penningmeester 
 

 Met veel creativiteit, nieuwe ideeën en hard werken proberen we 
de kosten en baten in balans te houden. We hebben nog nooit 
meer bezoekers gehad dan in de afgelopen jaren. Bijna elke 
avond genieten 30 mensen van een warme maaltijd gemaakt 
door enthousiaste vrijwilligers. Toch zien we nog steeds elk jaar 
onze reserves krimpen. Koste wat het kost willen we de 
maaltijden en de koffie voor iedereen betaalbaar houden.  
Alstublieft! Help ons mee! 
 

Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. Vragen 
over onze financiële situatie?  Mail: margrietvanburen@ziggo.nl  

 
Ons bank (IBAN) nummer is:  

NL44 INGB 0000 184789  
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden. 

 
 

 
 

Drieëntwintigste jaargang  
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Overdenking …..  Ben jij anders? 
 
Eph. 4:20 zegt: "Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen." 
 

 
 
Iemand zei eens dat het enige wat onveranderlijk is, verandering is. Wij veranderen allemaal, vooral 
degenen die de genade en kracht van God hebben ervaren. Wij zijn er niet langer tevreden mee om 
normaal te zijn. We willen veranderen. We moeten veranderen. Maar hoe? Er is een geheim om 
nagenoeg zonder moeite te veranderen. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? 

Als je Gods Woord zou nemen en het in je leven zou toepassen, en het Woord het middelpunt van je 
leven zou maken, dan zal het Woord van God ervoor zorgen dat je leven moeiteloos verandert. Het 
zal als vanzelf gaan. Vaak zijn we heel erg druk om de mensen om ons heen te veranderen of de 
omstandigheden te veranderen. Maar dat heeft niet veel zin. In feite begint alle verandering binnenin 
jezelf.  

Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Als Christus het in je leven voor het zeggen 
krijgt, ga je je anders gedragen. Hoe anders? Gewoon. Wandelen met God. ‘Wandelen’ wijst in de 
Bijbel altijd op gedrag. Denk maar aan de uitdrukking: ‘en Henoch wandelde met God…’ Dat betekent 
dat Henoch in zijn leven rekening hield met wat God van hem vroeg. Hij leefde heel erg dicht bij God.  

Ben jij anders dan anderen? Of ben je een kuddedier? Als het goed is ben je beiden! Anders 
dan anderen, maar tegelijk lid van de kudde schapen, die samen de goede Herder willen 
volgen.  

Wandelen voor de verandering 

 
Voor de verandering zijn we gaan wandelen.  
 
Wandelen is goed voor je gezondheid, brengt je 
op de mooiste plekjes van de stad. Je kan het 
alleen doen of met elkaar. Of je oud of jong bent, 
in topconditie of wat minder fit; iedereen kan 
wandelen en er is niets beters dan tijdens een 
lekkere wandeling je gedachten de vrije loop te 
kunnen laten gaan en helemaal tot rust te 
komen.  
 
Wandelen is gezond, dat weten we allemaal. Wil 
je zeven reden hebben om te gaan wandelen? 
 
1. Wandelen houdt je hart gezond 
2. Wandelen geeft je zuurstof 
3. Wandelen versoepelt je gewrichten 
4. Wandelen houdt je brein jong 
5. Wandelen helpt tegen stress 
6. Wandelen vormt je figuur 
7. Wandelen is lief voor je lijf 
 
Kortom genoeg redenen voor iedereen om te 
komen wandelen met Antje. Elke 
vrijdagmiddag om 14.00 uur verzamelen bij 
het Inloophuis. We wandelen ongeveer 30 tot 
45 minuten.  
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Krijgen we een eigen koffiebranderij? 
 
We drinken in ’t Centrum ongeveer 350 koppen 
koffie per week. Dat is ongeveer 1.600 koppen 
koffie per maand en dus 19.200 koppen koffie 
per jaar. Bij elkaar opgeteld is dat ongeveer 150 
kilo gemalen koffie per jaar. Er zijn ongeveer 
2000 koffiebonen nodig voor 1 kilo rauwe koffie (het 
poeder), dus moeten er 300.000 bonen geplukt en 
gebrand worden om ons in het Inloophuis van koffie 
te voorzien.  
 
De koffieplant behoort tot het Coffea geslacht. 
Er zijn meer dan 60 verschillende soorten 
koffie, maar voor commerciële doeleinden zijn 
de Coffea Arabica (Arabica) en Coffea 
Canephora (Robusta) de belangrijkste. 
Koffieplanten bloeien in landen zoals Brazilië en 
Mexico gedurende een periode van zes tot acht 
weken. Maar in de landen gelegen langs de 
evenaar, zoals Kenia en Colombia, kan een 
koffieplant aan dezelfde tak tegelijkertijd zowel 
bloesem, rijpende vruchten als rijpe bessen 
dragen.  

 

 
Koffieplukkers gaan daarom voortdurend bij de koffieplanten langs om alleen de perfect rijpe bessen 
te plukken. Een koffieplant produceert ongeveer 2.000 bonen per jaar, ofwel ongeveer een kilogram 
ruwe koffie per jaar.  
 
Wetenschappers hebben alle voordelen van koffie op een rijtje gezet. De geur van koffie maakt je 
minder gestrest, koffie is goed voor je lever, koffie maakt je vrolijker, koffie functioneert als een soort 
antidepressivum, Koffie verkleint de kans op huidkanker bij vrouwen, koffie maakt je een betere atleet, 
koffie kan de kans op diabetes (type 2) verkleinen, koffie helpt je hersenen langer gezond te houden, 
koffie maakt je slimmer. www.koffie-weetjes.nl  
 
Zoals bij alle mooie dingen zijn er ook nadelen aan (te veel) koffiedrinken. Sommige mensen krijgen 
dan klachten zoals rusteloosheid, beven, duizeligheid, suizende oren of hartkloppingen. Kortom ook 
bij koffie geldt; het is lekker maar niet overdrijven.  
 
Omdat het bakkie koffie zo’n belangrijk onderdeel is in ons Inloophuis hebben we vergevorderde 
plannen om onze eigen koffie te gaan branden. Dat is niet alleen interessant, het is ook leerzaam, het 
is lekker en ook nog eens gewoon heel leuk. Maar er is meer dan de ambitie voor een verse, eerlijke 
en duurzame zelf gemaakte bak koffie. Met dit initiatief willen we jongeren een leerwerktraject 
aanbieden en het opleiden tot een ervaren horecamedewerker en koffiebrander. Een leer en 
werktraject voor jongeren en mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Een traject dat 
hen helpt om weer in een arbeidsritme te komen en trots te zijn op de verandering die ze in zichzelf tot 
stand gebracht hebben.   
 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen nog dit jaar in het oude weeshuis van 
Woerden onze koffiebranderij te openen als werk leerbedrijf.  
 
 

Anders…. 
 

 
Ze lachen om me  

omdat ik anders ben 
 

Ik lach terug  
omdat ze allemaal hetzelfde zijn 
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Met elkaar, voor elkaar 
 

 
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. 
Dat iederen zich veilig en plezierig voelt in onze 

omgeving. 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 allemaal zo goed je best 

voor doen! 
 

 

 
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…. 
 
 

 

 
 

Wist u dat  
 
 
…. Alle nieuwtjes over weekmenu’s, 
evenementen, foto’s en zelfs deze Centraal te 
vinden is op onze website 

www.weeshuiswoerden.nl 
 

….. Je altijd bij ons gratis gebruik kunt maken 
van internet. 
 
… We op zoek zijn naar particulieren, 
bedrijven of instellingen die één van onze 
evenementen per jaar voor hun rekening willen 
nemen door sponsering (€ 150,-- per 
evenement)   
 
…. We meerdere spontane giften hebben 
ontvangen voor het inloophuis. Ontzettend 
bedankt. We gaan er iets moois en goeds 
mee doen!!! 

 
 
 

 

Steeds vaker krijgen we de vraag dat 
bezoekers een serieus gesprek willen of 
samen met iemand willen bidden. Soms is de 
drempel hoog om erom te vragen en dat is 
niet prettig! 
 
We gaan daar verandering in brengen. We 
hebben tenslotte niet voor niets een prachtige 
Gebedswinkel in het pand. Koffie- en theeklanten 
kunnen gezellig kletsen in de ruimte van ‘t 
Centrum, terwijl mensen die een gesprek willen 
welkom zijn in de gebedswinkel. Zo kunnen we 
twee groepen mensen ontmoeten, zonder dat 
deze groepen elkaar storen. 
 
Naast het goede en persoonlijke gesprek mag je 
natuurlijk ook vragen om gebed. Om het nog wat 
makkelijker te maken hebben we afgesproken 
dat op vaste tijden in ’t Centrum Inloophuis 
iemand aanwezig is voor deze vragen;  
 
Flip Kippersluis en/of Ingrid de Kruijff zijn 
voortaan altijd aanwezig op: 
 – dinsdagmorgen van ongeveer 10.00 tot 12.00 
uur. 
 – woensdagmorgen van ongeveer 10.00 tot 
12.00 uur. 
 – elke 2e zaterdag van de maand van ongeveer 
10.00 tot 13.00 uur (gebedsteam Pray station)  
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Veranderingen achter de schermen 
 

 

De kameleon is een uniek beestje. Hij kan heel 
snel en volledig van kleur veranderen en zich 
daarmee razendsnel aanpassen aan zijn 
omgeving. 
 
Het bestuur van ’t Centrum vond tijdens de 
laatste vergaderingen dat van ’t Centrum op dit 
moment eigenlijk hetzelfde wordt verwacht. 
Onze omgeving verandert zo snel dat ook wij 
ons aan moeten passen. In de praktijk is er ook 
al veel veranderd en veranderingen brengen 
nogal wat te weeg. Zowel positief als negatief. 
We veranderen niet om het veranderen maar om 
ons aan te passen aan wat er om ons heen 
gebeurd en zo proberen we ons Inloophuis 
steeds die plek te laten zijn waar het voor 
bedoeld is.  

 
Een rustige en veilige plek waar we zorgen voor elkaar. Met elkaar en voor elkaar. Het afgelopen 
jaar is er binnen het bestuur en onder de coördinatoren veel gesproken over de veranderingen in ons 
Inloophuis.  
 
De gemeente en de nationale overheid stimuleren dat organisaties steeds intensiever met elkaar gaan 
samenwerken. Ongemerkt doen we dit al meer en meer. In het oude weeshuis waar het Inloophuis 
gevestigd is werken we heel nauw samen met stichting de Meerpaal. De jongeren en andere gasten 
die door hen worden opgevangen zijn ook de bezoekers en soms zelfs vrijwilligers in het Inloophuis. 
Professionele begeleiding van jongeren en andere gasten wordt daar waar nodig verzorgd door het 
Leger des Heils en stichting Timon. De Kerk in de Buurtwinkel (KIDB) is een gezamenlijk initiatief. De 
gebedswinkel is een vanzelfsprekende partner geworden en vrijwilligers pakken wederzijdse taken op. 
 
Achter de schermen wordt door het bestuur hard gewerkt om te kijken hoe deze samenwerkings-
vormen verder uitgekristalliseerd moeten worden. Kan het slimmer door gebruik te maken van elkaars 
sterke punten? Kan het beter door gebruik te maken van elkaars faciliteiten? Het zijn veranderingen 
die soms bijna onzichtbaar doorgevoerd worden. Op andere momenten is het meer zichtbaar en soms 
ook even wennen. Ook in de komende periode zullen er weer dingen veranderen. Ons doel verandert 
echter niet. Het inloophuis wil een rustige en veilige plek zijn en blijven. Een plek voor steeds meer 
mensen waar we nog meer en beter dan nu zorgen voor elkaar. Met elkaar en voor elkaar. 
 
 

Andere kleding nodig in de Kerk In De Buurtwinkel…. 
 
Het wordt weer lekker weer. Het zonnetje gaat weer schijnen en T-shirts, korte broeken en 
zomerjassen komen weer tevoorschijn. We staan er niet bij stil maar niet iedereen heeft mooie kleren 
voor elk seizoen klaarliggen in de kast.  
 
De Kerk In De Buurtwinkel is er voor iedereen. Er zijn prachtige kleren te koop voor zachte prijsjes. 
Iedereen is welkom. We zijn er ook voor mensen die het hard nodig hebben om voor heel kleine 
prijsjes deze zomer weer in passende kleren te lopen. Onzichtbaar kunnen we op deze manier 
ontzettend veel mensen helpen en met de opbrengst worden tal van goede doelen gesteund in en 
rondom het weeshuis.  En we blijven op u rekenen voor mooie schone (zomer) kleding, schoenen en  
sieraden die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Andere vragen… 
 

 

Peuters kunnen hun ouders helemaal gek maken met al 
hun 'waarom' vragen en ouders vragen zich soms af 
waarom hun kind zo vaak deze vragen stelt. Het stellen van 
deze 'waarom' vragen is een belangrijke stap in de 
ontwikkeling van het kind.  
 
Als we ouder worden vinden we het eigenlijk nog steeds 
leuk om kind te blijven in het vragen stellen. Waarom moet 
je op de computer via start om te stoppen? Waarom 

noemen we het beest een luipaard, terwijl het eigenlijk 
een hele snelle kat is? Waarom is een boksring vierkant? 
Waarom moet je toch betalen als er bij de kassa staat 
'pinnen is gratis'? Waarom worden uilen gezien als zeer 

wijs en hun jongen, de uilskuikens, juist niet? Waarom, 
waarom, waarom......? Vragen stellen en luisteren horen bij 
elkaar. Wat wil je weten? En waarom eigenlijk? 

 
Wat ga je met de antwoorden doen? Waar moet het gesprek naartoe?  Waarom stel je eigenlijk 
vragen? Het wonderlijke van de waarom vragen is, dat je het antwoord niet hoeft te bedenken. Het zit 
al in je. Het is de kunst om dit antwoord naar boven te halen, eruit te halen.  
 
Tijdens Rob’s vragen(v)uurtje bespreken we andere vragen. Vragen over het waarom van het leven, 
over het waarom van zingeving, geloof en de Bijbel. Bijzondere avonden. Als U nu al vragen weet kunt 
U die inleveren bij: Inloophuis ´t Centrum of via email: robmuijt@hotmail.com 
 
Rob’s vragen(v)uurtje is op elke eerste woensdag van de maand om 20.00 uur in de kapel 
(gebedswinkel) of in de knusse kelder in de Meerpaal.  Iedereen is welkom en de koffie en thee staat 
klaar. 

 

Creativiteit is andere dingen doen…. 
 

 

 

Elke derde dinsdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur. 
Creativiteit is iets anders zien (kansen of oplossingen voor 
problemen), iets nieuws vinden en iets nieuws doen of 
maken. Daarmee is creativiteit dus een combinatie van 
waarnemen, denken of doen. 
 
Een schilder als Karel Appel begon met een groot doek en 
heel veel verf en smeet als het ware de verf op het doek. 
Op basis van wat er vervolgens met de verf op het doek 
gebeurde ging hij verder. ‘Ik rotzooi maar wat aan.’ zei hij, 
toen hem gevraagd werd naar zijn manier van schilderen. 
Maar al rotzooiend creëerde hij wel iets nieuws. En wie nu 
een van zijn werken uit die tijd bezit, is een rijk mens. 
 
In ons Inloophuis ’t Centrum mag je anders, creatief, en 
kunstzinnig zijn. Er zijn tal van mogelijkheden om helemaal 
‘los te gaan’.   
-  CREA MIDDAGEN GINETTE . 
Elke derde dinsdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur. 
De Koffie staat klaar. 
 
- Schilderclub HET REGENTENPENSEEL 
Elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur. De Koffie staat klaar. 
 
- De DONDERDAG schilderclub 
Elke DONDERDAG MIDDAG van 13.30 tot 15.30 uur.  
De Koffie staat klaar. 
 
- VRIJDAGMORGEN ZANGCLUB 
Elke vrijdagmorgen van 10 tot 11 uur. De Koffie staat klaar. 
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Andere culturen 
 

 

Vroeger hadden we weinig te maken met 
cultuurverschillen. De meesten van ons hier in 
Nederland leefden ons hele leven in hetzelfde 
dorp. We werden er geboren, we groeiden er op, 
we gingen er werken en leefden er ons sociale 
leven totdat we er stierven.  

We wisten bijna alles van elkaar, deelden 
eenzelfde leefomgeving, en hadden vergelijkbare 
leefomstandigheden. Onze wereld zag er voor de 
meeste mensen die we kenden precies hetzelfde 
uit. 

Maar vroeger is verleden tijd. Nu leven we in een 
multiculturele samenleving. We zijn geboren op 
verschillende plaatsen in de wereld, we hebben 
een verschillende huidskleur andere godsdienst, 
taal, gebruiken, tradities, muziek, gedragsregels en 
noem het maar op.  
 
De Nederlandse samenleving kent grotere groepen 
mensen die afkomstig zijn uit Turkije (2,03%.), 
Marokko (1,75%)., Suriname (1,85%)., de 
voormalige Antillen (0,77%), Indonesië (2,68%), 
Afrika (1,10%.), Azië (1,10%.), China (0,43%) en 
Zuid-Amerika (0,64%).  

 
Bij ons in ’t Centrum en in het oude Weeshuis zijn we een mooie afspiegeling van deze multiculturele 
samenleving. Trouwe gasten, bezoekers, stagiaires, klanten en vrijwilligers komen uit Egypte, 
Somalië, Marokko, Syrië, Irak, China en nog veel meer landen. Samen zijn we een mooi bont 
gezelschap. We zijn er blij mee en we zijn er trots op. Sommige van hen hebben een achtergrond als 
vluchteling en hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Anderen zijn hier geboren en vormen de 
zogenaamde 2e generatie of ook wel nieuwe Nederlanders genoemd. 
 
Grote wereldeconomieën zijn gebouwd op multiculturele samenlevingen. Denk als voorbeeld aan 
Amerika, Australië en Canada.  Vormgeving van de multiculturele samenleving begint en eindigt bij het 
verminderen van achterstanden, het versnellen van integratie en eerlijke verdeling van kansen. De 
sleutel tot succes en verdraagzaamheid. Met elkaar, voor elkaar.  
 
Ook het Inloophuis sluit de ogen niet voor deze veranderingen. We zijn een plaats waar iedereen zich 
welkom moet voelen. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn met respect voor de ander, respect 
voor elkaar. Niemand mag buiten de boot te vallen. Een koppeling tussen plezier, scholing en 
(vrijwilligers) werk is ontzettend belangrijk. We zijn er nu al klaar voor maar zullen er alles aan doen 
om het nog beter te maken. Met nieuwe initiatieven gaan we het nog duidelijker maken. Denk als 
voorbeeld aan de koffiebranderij en de Kerk in de Buurtwinkel. Kansen voor iedereen. Met elkaar, 
voor elkaar!  
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Openingstijden, Activiteiten & Colofon 
 

OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM: 
 
- 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 
 
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 uur  
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 

Zaterdag 07/05 Evenement Rosarium Doorn 
Zaterdag 04/06 Evenement Hollandse spelen 
Zaterdag 02/07 Evenement  
 
 
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 

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

VAKANTIESLUITING 2016 
 

In het kader van de zomervakantie is ’t 
Centrum deze zomer gesloten van 25 juli 
tm 15 augustus 
 
 
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 
  
info@inloophuiswoerden.info 
  
Bij voorbaat dank! 
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Diaconale Stichting JOAC 

         Bezoekadres 
  Hogewoerd 3a-1 

  3441 BE Woerden 
        Tel: 0348-434053

   E-mail: m.amahorseya@hotmail.com   

 

 
          
 
Onderwerp : Giftenactie Inloophuis ’t Centrum  
Datum  : Mei 2016  
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 

Evenals voorgaande jaren starten wij als Inloophuis ’t Centrum weer een giftenactie.  
 

Het blijft financieel nog steeds een moeizame tijd voor velen. Economisch gezien zegt men dat de 
crisis voorbij is, maar er zijn nog veel financiële problemen en banen staan nog steeds op de tocht. 
Daarbij zien wij dat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het sociale domein met als gevolg 
een steeds grotere behoefte aan een plek zoals ons Inloophuis. Wij zien niet voor niets nog steeds 

een toename van het aantal bezoekers het afgelopen jaar!  
 
Ondanks het nog steeds sombere economische beeld, hopen en rekenen wij erop dat er voldoende 
aandacht blijft bestaan voor mensen die het op sociaal en maatschappelijk vlak niet makkelijk 
hebben. Want het blijkt dat juist in deze tijden de behoefte aan een plek zoals Inloophuis ‘t 
Centrum groot is! Een plek waar iedereen welkom is, waar aandacht en tijd is en waar gastvrijheid 
centraal staat. Een plek waar iedereen die het nodig heeft een warm thuis vindt. 

 
Inloophuis ´t Centrum is door een initiatief van de kerken uit Woerden en omliggende plaatsen, 
waaronder ook uw gemeente, tot stand gekomen. Het is in de afgelopen 23 jaar uitgegroeid tot 
een niet meer weg te denken plek voor een groot aantal bezoekers. Vanuit een christelijke 
levensovertuiging zorgt een team van ruim 70 vrijwilligers en 4 parttime coördinatoren voor de 

maaltijden, activiteiten en huiselijkheid. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer. 
Indien gewenst, geven de coördinatoren advies en zijn zij behulpzaam bij vragen en/of problemen 

van de bezoekers.  
 
Om Inloophuis ’t Centrum financieel gezond te houden, kunnen we de steun van meelevende 
gemeenteleden -zoals u- beslist NIET missen. Daarom vragen wij ruimhartig uw steun door 
middel van een financiële bijdrage voor dit diaconale project dicht-bij-huis, zodat de bezoekers 
NIET voor een dichte deur komen te staan en hun “thuis” verliezen. 

 
Bij voorbaat dank, namens het bestuur, 
 
M.M. Angenent (voorzitter). 
 
 
P.S.: Enkele kerken verspreiden deze brief ook middels de kerkbladen, waardoor u hem 

mogelijk DUBBEL krijgt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mattheus: 25: 
 

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

 

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

 

 

Bank:    ING Bank 
IBAN:        NL44 INGB 0000 184789  

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

mailto:m.amahorseya@hotmail.com

