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

Bericht van de voorzitter
Er is in de laatste jaren veel veranderd in en rond het inloophuis.
Als voorbeeld zijn we vier dagen per week geopend van tien uur
’s morgens tot tien uur ’s avonds. De samenwerking en ook
samenhang met stichting de Meerpaal, de Kerk In de
Buurtwinkel en de Gebedswinkel is in positieve zin sterk
veranderd en ook de activiteiten zijn verveelvoudigd. De
gemeente Woerden stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden en financieel moeten we creatieve wegen
bewandelen om onze toekomst veilig te stellen.
Met al deze veranderingen en bijna honderd vrijwilligers hebben
we als bestuur besloten een paar noodzakelijke extra
veranderingen door te voeren. Volgens ons niet alleen
noodzakelijk maar ook onontkoombaar om alles verantwoord te
kunnen blijven managen.

Marc Angenent
Voorzitter

Het zijn veranderingen die ons moeten helpen om alles nog soepeler te laten verlopen en de toekomst
veilig te stellen voor iedereen die betrokken is bij ons inloophuis. Eerder heb ik veel vrienden en
betrokkenen van ’t Centrum geïnformeerd met een eenmalige nieuwsbrief. Nu willen we u als
bezoeker, gast en vrijwilliger nogmaals informeren over de noodzakelijke extra veranderingen en de
laatste nieuwtjes rond het veranderingsproces.

Positiviteit
Je haalt het beste uit de anderen niet
door hen het vuur aan de schenen te
leggen, maar door het vuur in hun
binnenste aan te wakkeren

Waarom veranderen?
In opdracht van het groot bestuur (vertegenwoordigers van de diaconieën van de participerende
kerken) en het dagelijks bestuur is het afgelopen jaar onderzocht welke veranderingen we moeten
doorvoeren die ons wapenen voor de toekomst, zowel financieel als organisatorisch. Het is alsof je
een nieuw fundament onder een bestaand huis moet aanbrengen. Dat moet goed doordacht
gebeuren en goed voorbereid worden. Dat is het afgelopen jaar ook gebeurd. Om zowel financieel als
organisatorisch sterker te staan voor de toekomst is besloten tot een aantal veranderingen die onze
toekomst veilig moeten stellen. Het gaat om de onderstaande veranderingen welke in nauw verband
staan met elkaar:
1. Samenwerkingscontract met het Leger des Heils Midden Nederland;
2. Samenwerking bestuursniveau met de Meerpaal met op termijn de ambitie tot een fusie;
3. Opzet van twee projecten gericht op het begeleiden naar werk.

Samenwerking Leger des Heils
Steeds vaker blijkt dat we professionele steun nodig hebben als
het gaat om het helpen en begeleiden van een deel van onze
bezoekers. We hebben gezocht naar een professionele partij die
ideologisch achter de doelstelling van ’t Centrum staat en die in
staat is continuïteit te brengen op personeelsgebied en onze
vrijwilligers beter kan toerusten. Het is als het zoeken naar nieuwe
vriendschappen. Niet alleen met mensen maar ook met
organisaties. Het Leger des Heils kwam daarbij als meest voor de
hand liggende partner uit de bus. Het Leger des Heils heeft niet
alleen veel expertise in huis waar het gaat om toerusting van onze
coördinatoren en vrijwilligers maar ook waar het gaat om
bijzondere hulp of begeleiding van onze bezoekers als dat nodig
mocht blijken.
Onze huidige coördinatoren kregen allemaal de gelegenheid vanuit een voorkeurspositie te solliciteren
op een nieuwe aanstelling bij Het Leger des Heils. Niet alle coördinatoren hebben de keuze gemaakt
om te solliciteren. Reina Leenhouts - van der Maas en Maaike van Oosterom zijn de nieuwe
coördinatoren geworden. In de praktijk zullen de bezoekers hier niet veel van merken omdat beide
dames terug gedetacheerd worden naar het Inloophuis. In hun nieuwe taak zullen ze worden begeleid
door Bouke Hartman, afdelingsmanager Specialistische Ambulante Hulpverlening van het Leger des
Heils. Bouke Hartman stelt zich hierna in deze nieuwbrief uitgebreid aan u voor.
Door deze samenwerkingsvorm zorgen we voor meer continuïteit bij ziekte en/of verloop van
coördinatoren, meer professionaliteit en toerusting van vrijwilligers en op termijn ruimte in de
exploitatie dus een financieel draagbaar model gericht op de toekomst.

Een nieuw gezicht
Mijn naam is Bouke Hartman.
Afdelingsmanager Specialistische Ambulante Hulpverlening
Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg Midden Nederland
Specialistische Ambulante Hulpverlening
E bouke.hartman@legerdesheils.nl
I www.legerdesheils.nl/midden-nederland
Bij ons thuis was het vroeger een zoete inval, via de kerk kwamen er
regelmatig mensen in nood, verdriet, of problemen bij ons thuis. Soms
een dag, soms een weekend of maand... Mijn ouders deden dat gewoon.
Tot op een dag zo'n 18 jaar geleden.. er een Iraans gezin met 2 zonen
(van mijn leeftijd) bij ons in huis kwamen, ze zaten tot die dag in een
schrijnende noodopvang van het asielzoekerscentrum.
Wat een moet, met een T en moed met een D... Om alles achter te
moeten laten en moed te verzamelen ergens anders compleet overnieuw
te beginnen. Dat raakte mij zo, dat ik actief mee ging doen aan deze
zoete inval en zo zelfs gestart ben met een opleiding in het
maatschappelijk werk.
Na ruim 10 jaar te hebben gewerkt met verschillende doelgroepen, als begeleider en later ook als
manager, mag ik sinds 2 jaar werken bij het Leger des Heils in de provincie Utrecht. Ik werk als
manager van een Specialistisch Ambulant team van ongeveer 30 medewerkers. En wat ik zo gaaf
vind, is dat wat wij vroeger thuis deden, ik nu mag doen vanuit een professionele organisatie, samen
met mijn team.. 30 deskundige professionals, ieder op een eigen vakgebied.
Via hulpvragen in Woerden bracht de gemeente het Leger des Heils en mij in contact met John en
Corrie Tamerus, de beheerders van de Meerpaal en met de coördinatoren van het Inloophuis. Samen
ontwikkelden we het concept Pitstop in het mooie pand aan de Leidsestraatweg waar we gezamenlijk
mensen opvangen die even geen dak boven hun hoofd hebben, en bouwen we verder aan nieuwe
dingen.
Dat was het begin van een enthousiaste en fijne samenwerking waar ik elke keer weer geïnspireerd
vandaan kom! Per 1 september zullen we ook de samenwerking met het Inloophuis verder
vormgegeven, zo komen Maaike en Reina bij ons (het Leger des Heils) in dienst en kunnen zij, maar
ook u rekenen op een goede achtervang, met expertise en faciliteiten van het Leger des Heils.
Ik hoop u allen snel een keer te ontmoeten

Samenwerking de Meerpaal
Stichting de Meerpaal en ’t Centrum als Inloophuis komen als
organisaties steeds dichter bij elkaar. In de praktijk blijkt vaak dat
het moeilijk uit te leggen is dat er verschillende organisaties
schuilgaan achter al de activiteiten die in het weeshuis Woerden
ontplooid worden. De jongeren en ouderen die door de Meerpaal
opgevangen worden in de verschillende locaties in Woerden
komen als vanzelfsprekend ook in ’t Centrum en de Kerk in de
buurtwinkel. De jongeren die opgevangen worden, moeten
begeleid worden naar werk.
Kortom, redenen genoeg om bestuurlijk samen te werken met een
ambitie om op termijn te fuseren.

Begeleiden naar werk
Bijna ongemerkt zien we dat we in het afgelopen jaar steeds vaker jongeren en ouderen begeleiden
naar werk. We zijn een erkend werk- leerbedrijf en zowel jongeren als ouderen kunnen bij ons
stagelopen. Dit gebeurt in de praktijk onder begeleiding van vrijwilligers en coördinatoren. Met name de
Kerk In de buurtwinkel heeft ons geleerd dat je een win-win-win kan organiseren met originele ideeën.
We helpen mensen door voor heel kleine prijsjes kleding te verkopen. Onder begeleiding van de
vrijwilligers kunnen we daar ook mensen helpen om in een arbeidsritme te komen en tal van
vaardigheden leren. En als derde win-win leveren al die kleine prijsjes toch weer zoveel inkomsten op
dat er zaken mee betaald kunnen worden zoals nieuw meubilair voor het Inloophuis of inventaris voor
de tweede en derde locatie voor opvang van stichting de Meerpaal.
We geloven dat dit soort initiatieven een win- win-win op kunnen leveren in een tijd waar steeds meer
jongeren, ouderen en asielzoekers een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij de begeleiding naar
werk. Om die reden gaan we als aanvulling op de Kerk in de buurtwinkel nog twee vergelijkbare
projecten realiseren.
Project 1
Een mini koffiebranderij naar het voorbeeld van Rotterdamse Heilige Boontjes waarbij jongeren geleerd
wordt koffie te branden en te verkopen als volleerd Barista (maker en verkoper van bijzondere bakkies
koffie).
Project 2
Het tweede vergelijkbare project is het opknappen van fietsen.
Beide projecten zijn een samenwerkingsverband tussen Inloophuis ’t Centrum, de Meerpaal en het
Leger des Heils en dienen tevens om een financieel draagvlak te creëren richting de toekomst. Het
Leger des Heils kent het project als 50|50 bike waarbij gebruikte fietsen worden klaargemaakt voor een
2e leven. Waarom een nieuwe fiets kopen als je nog jaren kunt blijven fietsen op een 50|50 Bike? Er
bestaan inmiddels zelf unieke 50|50 fietsen die bijzonder zijn in soort en design. Meer informatie kunt u
vinden op de website www.5050-workcenter.nl

Tot slot
De meeste mensen vinden verandering niet zó erg……. zolang het niet teveel betrekking heeft op
henzelf. Anders geldt de stelling “Veranderen kan pijn doen”. Laten we beginnen met een spreuk die ik
graag en regelmatig gebruik:
“Ik kan niet zeggen dat een verandering per definitie een verbetering is. Wat ik wel kan zeggen
is dat dingen moeten veranderen willen ze verbeteren.”
Verbeteren is dan ook de primaire reden die ik wil aanvoeren van de veranderingen die nu
plaatsvinden. Ik ga ervan uit dat we door de uitleg en de communicatie u voldoende op de hoogte
hebben gebracht van het hoe en waarom. Ik hoop van ganse harte dat u de veranderingen, door deze
met een nieuwsgierige en open houding aan te nemen, kunt toelaten in uw leven en zo ons Inloophuis
die plek blijft waar het goed toeven is voor U.

Overdenking ….. Vrienden en veranderingen
Johannes 15:13-15
‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.’

In tijd van veranderingen en onzekerheid is er bijna niets mooiers dan het hebben van vrienden. Een
echte vriendschap kijkt naar het hart, niet naar de "verpakking". Een oprechte vriendschap houdt van
de liefde zelf, niet alleen van wat er voor jezelf uit de vriendschap is te halen. Een echte vriendschap
is zowel uitdagend als opwindend. Echte vriendschap neemt risico's, ziet gebreken over het hoofd en
heeft onvoorwaardelijk lief, maar is ook trouw, zelfs wanneer het pijn kan doen. Een echte
vriendschap, die ook wel "agape" liefde wordt genoemd, komt van de Heer. De Heer Jezus noemt ons
Zijn vrienden en Hij gaf Zijn leven voor ons (Johannes 15).
Relaties in het echte leven hebben te maken met verschillende niveaus van vriendschap, en dat is
prima. Maar mensen zijn door God ontworpen om blijvende relaties te hebben. Vaak biedt onze
individualistische samenleving alleen maar vage, lege relaties. God wil dat we hier op aarde vrienden
hebben. Maar bovenal wil Hij dat we een vriend van Hem zijn!
Heb jij een vriend nodig? God wil jouw vriend zijn. Verlang jij naar kameraadschap? God is altijd bij je
(Hebreeën 13:5). Ken jij iemand die vandaag een echte vriend nodig heeft? God wil dat je bevriend
raakt met anderen. Hij roept ons op om Zijn handen en voeten te zijn in een wereld die smacht naar
ware vriendschap en geluk. Juist in tijd van veranderingen is het goed om elkaar als vrienden vast te
houden. Samen het geluk te zoeken. Het geluk dat God voor ons bedoeld had.
Jeremia 29:11. “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”

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.
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 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….
Verwendag zaterdag 5 november
Zaterdag 5 november is het weer zover. De VERWENDAG. Op die dag mag het. Stap even uit het
hectische bestaan van alledag en laat je verwennen met tal van activiteiten zoals
schoonheidsspecialiste, kapper, pedicure, massage en nog veel meer. Het programma en de verwen
activiteiten staan nog niet helemaal vast, maar reserveer de datum vast want dit mag je niet missen.

Nog meer nieuwe gezichten
Hoi allemaal, ik ben Ashley van Kats (links op de foto)
Ik woon in Oudewater en ik kom op de fiets naar mijn
stage. Ik loop stage in Inloophuis ’t Centrum in Woerden.
Ik kom hier stagelopen voor mijn opleiding Sociaal
maatschappelijke Dienstverlener in Utrecht op het ROC
midden Nederland. Ik zit in het tweede leerjaar. Ik loop op
dinsdag van 13.00 tot 20.00 uur stage en op woensdag
van 10.00 tot 17.00 uur stage. De andere dagen van de
week ga ik naar school en daarnaast werk en sport ik.
Ik heb er heel veel zin en ik hoop jullie ook!
Hoi, Ik ben Jet van Zuijlen (rechts op de foto)
Ik woon in Harmelen. Ik ben 17 jaar oud en word op 13
februari 18. Mijn hobby is sporten ik doe aan fitness en
aan voetballen. Ook vind ik het erg leuk om spelletjes te
spelen. Ik doe de opleiding sociaal maatschappelijke
dienstverlening in Utrecht op het ROC midden Nederland.
Ik zit in het 2e jaar van mijn Mbo opleiding. Ik moet voor
school 2 dagen stage lopen. Ik ga dit jaar daarom stage
lopen in Inloophuis t’Centrum in Woerden op de dinsdag
en woensdag. Op de dinsdag loop ik stage van 10:00 tot
17:00 en op de woensdag van 13:00 tot 20:00. Ik heb er
heel veel zin in om hier stage te gaan lopen en misschien
ga ik u daar nog een keertje tegenkomen!

De winter staat voor de deur in de Kerk In De Buurtwinkel
Het is koud buiten. De winter staat nu echt voor de deur. We staan er niet bij stil maar niet iedereen zit
bij een warme kachel met een dikke trui. Niet iedereen heeft een lekkere winterjas, goede
winterschoenen en een warme trui.
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 winter weer in warme 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.
Dank voor alle vrijwilligers, sponsors en klanten die in de afgelopen jaren de KIDB winkel tot zo’n
succes gemaakt hebben.
En we blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

GEZOCHT Junior beheerder kamertrainingscentrum
We zijn op zoek naar een enthousiaste vrouwelijke junior
beheerder voor het kamertrainingscentrum aan de
Achterstraat in Woerden.
Als beheerder heb je een eigen ruime kamer met kleine
keuken faciliteit beschikbaar en woon en leef je samen met
vier jonge dames die begeleid worden door stichting Timon.
Als junior beheerder geef je het goede voorbeeld in de sfeer van een kleine leefgemeenschap en zie
je samen met het beheerdersechtpaar van de Meerpaal toe op het ordentelijk gebruik van het
kamertrainingscentrum. De professionele begeleiding van de gasten is in handen van stichting
Timon.
Bij interesse kun je meer informatie opvragen bij het Sr. beheerdersechtpaar van de Meerpaal, Corrie
& John Tamerus e-mail: meerpaal@solcon.nl of tel: 0348-419657.

Bericht van de penningmeester
In de vorige uitgaven van de Centraal heb ik de oproep
gedaan Alstublieft! Help ons het financiële gat te
dichten. En gelukkig bent u ons blijven steunen.
Ontzettend bedankt!
Met alle veranderingen zijn we er nog niet. We staan nog
voor dezelfde taak en dezelfde uitdagingen. Doet U weer
mee?
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.

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

www.weeshuiswoerden.nl

Achter de schermen
….. We iedereen, bezoeker, vrijwilligers,
donateurs, sponsors, bestuursleden en alle
andere vrienden ook dit jaar weer willen
bedanken

….. 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)

Vacature barvrijwilliger
We hebben vacatures voor barvrijwilliger op de woensdag-, donderdag- en de vrijdagavonden
(soms om de week) van 20.00 tot 22.00 uur.
We zoeken iemand met een zelfstandig profiel die gezelligheid weet te creëren en het leuk vindt
eenvoudige maar originele activiteiten te organiseren op de avonden. Voor informatie kunt u terecht
bij de coördinatoren Reina of Maaike

Openingstijden, Activiteiten & Colofon
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?
- 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

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

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

Gezamenlijke lunch € 2,00
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 12.30 uur
Let op: Vrijdag ochtend van 10.00 tot 12.30 uur
geen vrije inloop maar wel zingen in de
Gebedswinkel en Schilders club in ’t Centrum

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.

Houd de website in de gaten voor welke leuke
activiteiten we gaan doen
www.weeshuiswoerden.nl

Kom ook eens kijken.
Gezellig, knus en tijd
voor een goed gesprek

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: 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 Email 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!

