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Voorwoord 
Een jaar geleden schreef ik over de perceptie van tijd en de mogelijkheid om deze perceptie 
te beïnvloeden door heel bewust bezig te zijn met het ervaren en alle nieuwe dingen in je op 
te nemen. Dat heb ik afgelopen jaar geprobeerd in mijn eigen leven ook bewust toe te 
passen en ik kan zeggen dat het inderdaad werkt. Maar bij sommige veranderingen heb je 
juist de neiging ze snel voorbij te laten gaan en wil je dus de perceptie van tijd de andere 
kant op beïnvloeden. Dat brengt mij dit jaar op het begrip “Verandering(en)”. Het afgelopen 
jaar heeft namelijk in het teken gestaan van veranderingen in ons Inloophuis en 
veranderingen brengen nogal wat te weeg, zowel positief als negatief, het haalt je vaak uit je 
vertrouwde comfort zone. Veranderen is echter ook spannend en biedt ook nieuwe kansen, 
mogelijkheden, positieve energie en vrijheden. De veranderingen van afgelopen jaar zullen 
ook niet de laatste zijn in ons Inloophuis, het is net zoals in de wereld om ons heen er zijn 
continu veranderingen en dat zal zo blijven. 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, saamhorig zijn, waar we luisteren naar elkaar en elkaar nemen zoals we 
zijn, ieder met zijn gebrek en talenten. Alleen op deze manier kan ons Inloophuis een gevoel 
van waarde en warmte opleveren en door dat heel bewust te beleven kun je er als bezoeker 
weer tegen maar ook als vrijwilliger. Onze bezoekers en vrijwilligers ervaren deze warmte en 
zorg voor elkaar gelukkig elke keer dat ze bij ons Inloophuis naar binnen lopen. ’t Centrum 
blijft een punt van rust, warmte en hartelijkheid en dat mogen en kunnen we alleen dankzij 
elkaar en dankzij het continue aanpassen aan de omstandigheden om ons heen, elke dag 
opnieuw ervaren.  
 
Ook dit jaar ligt er weer een jaarverslag voor U van waaruit U zich een uitstekend beeld kunt 
vormen van wat er zoal heeft plaatsgevonden in en rondom het Inloophuis. Een jaar met 
veranderingen die ook een verschuiving heeft laten zien in de bezoekersaantallen op 
bepaalde dagen, de aantallen zijn nog steeds van een niveau waaruit blijkt dat de behoefte 
naar een Inloophuis groot is. Het pand bruist en leeft van de activiteiten en dat geeft voor 
iedereen een goed gevoel. Het Straattheater heeft onze als blijvende 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 2015 ondanks of dankzij de verandering die is ingezet.   
 
In ons bestuur heeft zich afgelopen jaar een wisseling voorgedaan, de heer Steenbeek is als 
afgevaardigde vanuit de diaconie PKN Woerden vervangen door de heer van Drie, welke 
tevens bestuurslid is van stichting de Meerpaal. Op deze manier hebben we niet alleen een 
connectie op de werkvloer maar ook een bestuurlijke connectie. Helaas hebben we nog 
steeds geen bestuurslid PR kunnen benoemen. Deze positie in ons bestuur blijft dus vacant. 
In het bestand van onze coördinatoren heeft er uitbreiding plaatsgevonden. Mevrouw 
Tamerus heeft 12 uur afgestaan en deze worden ingevuld door Reina Leenhouts - van der 
Maas, op deze manier hebben we iets meer armslag en flexibiliteit om elkaar te vervangen. 
Onze waardering en dankbaarheid voor de toomloze inzet voor het wel en wee van ons 
Inloophuis is enorm groot. Alle stafleden, vrijwilligers en iedereen die ’t Centrum een warm 
hart toedraagt wil ik heel hartelijk bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. 
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Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar zonder jullie inzet kan het ’t Centrum echt 
niet bestaan. Ook mijn medebestuursleden 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 2016 op ons werk rusten. 
 
Ook dit jaar wil ik het voorwoord weer eindigen met iets om over na te denken. Het verhaaltje 
heet “Het verschil dat het verschil maakt”. 
 
Marc Angenent (Voorzitter)  
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Het verschil dat het verschil maakt? 

Ik zag een meisje lopen over een strand dat bezaaid was met 
zeesterren. Ze pakte de zeesterren op en gooide ze terug in de zee.  

 'Meisje,' zei een voorbijganger: 'wat ben je aan het doen?' 
“Ik ben zeesterren aan het redden”, antwoordde ze. 

“Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen verschil maken!”  
Onverstoorbaar ging het meisje door. Ze pakte een zeester op en gooide 
hem in de zee.  
 
“Voor deze wel,” zei ze… 
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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 2015 is de jaarvergadering gehouden op 19 
mei. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende kerken 
en dat zijn in 2015: 
 
• Hervormde Gemeente Harmelens 
• 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 
• 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) 
Gert van Drie (vicevoorzitter) 
Lex Kapteijn (lid) 
Vacant (PR lid) 
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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.  
 
’t Centrum zou niet voort kunnen bestaan zonder de inzet van de coördinatoren.  
 
De samenstelling van de coördinatoren is in 2015 als volgt: 
• Jacco de Bruijn 
• John en Corrie Tamerus 
• Maaike van Oosterom 
• Reina Leenhouts - van der Maas 
• Wilma Moorlag (oproepkracht) 
 
Ook niet te vergeten zijn alle vrijwilligers. In 2015 heeft wederom een groot aantal vrijwilligers 
zich ingezet voor het inloophuis: de één door bardienst te draaien, de ander door de 
maaltijden te verzorgen of activiteiten 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 meer dan 70 vrijwilligers werkzaam 
(zie het overzicht op de volgende pagina). 
 
Naast de vrijwilligers stellen zich in verschillende periodes stagiaires van uiteenlopende 
scholen beschikbaar om hulp te bieden tijdens de openingsuren. Ook dit jaar hebben de 
coördinatoren van ’t Centrum stagiaires mogen begeleiden. Wij zijn zowel de begeleidende 
coördinatoren en uiteraard de stagiaires bedanken voor hun inzet.  
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KOOKVRIJWILLIGERS  

2015 
GASTVROUWEN/GASTHEREN 

 2015 

!! !!
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 Jongejan, Geertje 
Lek, vd Bas Mill, van Robert 
Linden, vd  Metty Moorlag, Wilma 
Meulen, vd Oeds Nap-Maarseveen, van Greet 
Moorlag, Wilma Nuur, Maryan 
Mostert, Gerdina Rijfkogel, Tiny 
Nap, Ada Kapteijn, Lex 
Os, v An Plomp, Wijnie 
Plomp, Zwanet Drie v, Gert 
Plomp, Rita Verburg, Frits 
Smaling, Ria Verwer, Anouk 
Staal, Dick Weele, van Anne 
Ton, Jan Wijnstoot, Gerard 
Veldhuijzen, Henk Wind, v.d. Janneke 
Verlaan, Willy-Janne Zaal, Ed 
  
Inval kookvrijwilligers  
Boom, Lia !
Griffioen, Mieke en Jan !
Hagendijk, Marijke !
Wilms, Kars !
Tetelepta, Esther !
Rouw, Henny !
Schuijt, Klaas !
Schouten, Iet !
Vliet, v Peter !
Hack,!Gerard!en!Beb! !! !!



  
 

Jaarverslag 2015 Inloophuis ‘t Centrum  15 

Financiën 
 

 
 
TOELICHTING OP DE BALANS  EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Het boekjaar 2015 is met een verlies van  € 1.802,00 afgesloten. 
 
Aan de inkomsten kant zijn de volgende bijzonderheden te melden: 
De vriendenkring die vorig jaar is opgezet  om een 3e personeelslid te kunnen bekostigen heeft dit jaar   
€ 5.042,- opgeleverd, wat echter niet de kosten dekt. 
De Giften particulieren bevinden zich nog steeds  in een stijgende lijn.  
Bij de Overige inkomsten wordt o.a. de eigen bijdrage bijzondere activiteiten en de opbrengst  
Koningsdag en Koeienmarkt geteld. 
De stijgende lijn bij bar en maaltijden heeft zich in 2015 voortgezet. 
Aan de uitgaven kant valt de verhoogde uitgaven Indirecte personeelskosten op. Dit is te verklaren  
doordat één personeelslid wegens ziekte bij de Arbo-dienst in Gouda heeft gelopen en deze dienst 
daar nota’s voor stuurt. Door deze zieke, die vervangen is door vrijwilligers met een vergoeding, 
 zijn derhalve ook de Kosten vrijwilligers hoger dan in 2014  
 
Specificatie nog te betalen posten  
 
        2014     2015 
 
Huur  en Energie   1.865    3.016 
Reservering Vakantiegeld     949    1.078 
Administratie kosten      121       121 
Belastingen       521       660 
Drukwerk     _ 313     _236 
       3.769    5.111 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Exploitatiesaldo bar en maaltijden  Begroting 2015      Realisatie 2015     Realisatie 2014 
 
Opbrengst Bar        4.500       5.226    4.542 
Opbrengst Maaltijden                12.500     16.414  15.237 
Opbrengst Lunch                    2.000       2.510    2.371 
Totaal opbrengsten     19.000     24.150  22.150 
 
Inkopen bar        2.000       2.780    2.692 
Inkopen maaltijden       9.500     11.362  11.471 
Inkopen lunch        1.000        1.963    1.909 
Totaal kosten      12.500     16.105  16.072 
Saldo bar en maaltijden      6.500       8.045    6.078 
 



 

 

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.  
 
Ook dit jaar is het aantal bezoekers gestegen. Het aantal bezoekers is gestegen met bijna 4 
procent ten opzichte van het aantal bezoekers in 2014. Het totaal aantal bezoekers is in 
2015 geëindigd op 15.130 bezoekers. Wij zijn erg verheugd met de stijging van het aantal 
bezoekers. Daarnaast bevestigt dit wederom het belang en het bestaansrecht van Inloophuis 
‘t Centrum. Naast het aantal vaste bezoekers zien we elk jaar ook weer een aantal nieuwe 
gezichten, die mede dankzij andere concepten binnen de Meerpaal kennismaken met 
Inloophuis ’t Centrum. 
 
Als we naar het aantal bezoekers per dag kijken is het aantal bezoekers op dinsdag en 
donderdag iets afgenomen. Deze afname was te verwachten. Sinds 2014 is Inloophuis ’t 
Centrum op 4 dagen geopend waar dit voorheen niet zo was. De dinsdagen en de 
donderdagen vallen hieronder waardoor een forse stijging is te zien als we 2013 en 2014 met 
elkaar vergelijken en een stabilisering als we kijken naar het aantal bezoekers van 2014 en 
2015. 
 
Daarentegen is het aantal bezoekers op woensdag en vrijdag gestegen. Dit met ongeveer 8 
procent of meer per dag. 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. Dit 
kunnen maandelijks of jaarlijks terugkerende activiteiten zijn en vinden zowel binnen als 
buiten het Inloophuis plaats.  
 
Bowling Kampioenschap 2015 
Afgelopen 11 april 2015 organiseerde Inloophuis ’t Centrum de jaarlijkse 
bowlingkampioenschappen in samenwerking met Singel.59. Het was een competitieve 
avond met zware voorrondes en spannende finales. 
 

 
 
Uitje naar Fort Wierikerschans 
Afgelopen 4 juli 2015 heeft Inloophuis ’t Centrum een rondleiding georganiseerd in Fort 
Wierikerschans. Maximaal 25 personen hebben voor een klein bedrag kunnen genieten van 
de rondleiding. Na de rondleiding was het mogelijk om met alle deelnemers soep te eten in 
Inloophuis ’t Centrum. Na de maaltijd was er een spelletjesavond georganiseerd, waar 
bezoekers met elkaar verschillende spelletjes konden spelen.  
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BBQ heren van de Tafelronde 
Voor de elfde maal op rij organiseerde de heren van de Tafelronde een barbecue voor dertig 
gasten van Inloophuis ’t Centrum. De bezoekers hebben samen met de heren kunnen 
genieten van heerlijke versnaperingen van de barbecue.  
 
Stadswandeling ‘s-Hertogenbosch 
De bezoekers van ´t Centrum hebben dit jaar de hoofdstad van provincie Noord-Brabant 
bezocht. In de hoofdstad kregen zij een rondleiding langs alle belangrijke en karakteristieke 
plekken van ’s-Hertogenbosch.  
 
 

 
 
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. Allemaal activiteiten 
waar de bezoekers graag aan meedoen en van genieten.  
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Meer activiteiten 
Naast vaste wekelijkse activiteiten organiseert ´t Centrum ook extra activiteiten. Zo zijn er dit 
jaar bowling- en bingo -avonden georganiseerd. Zijn er twee uitjes georganiseerd, de één 
naar Fort Wierikerschans en de ander naar Den Bosch. 
 
Een overzicht van alle georganiseerde activiteiten van 2015 is hieronder schematisch 
weergegeven. 
 

Activiteitenkalender 2015 
5 januari Nieuwjaarsreceptie 

7 februari  Midgetgolf glow in the dark 

11 april  Bowlingavond 

11 april  Feestdag KIDB 

27 april Koningsdag 

6 juni Bingoavond 

4 juli Uitje naar Fort Wierikerschans 

26 september BBQ (heren van de ronde tafel) 

17 oktober Uitje naar Den Bosch 

21 oktober Koeiemart 

7 november Bios en broodmaaltijd 

28 november Sinterklaasfeest 

19 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 dit jaar viermaal is verschenen (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 
 
Televisie 
Dit jaar was Inloophuis ’t Centrum ook op televisie te 
bewonderen. De EO maakte voor het programma 
Geloof & ’n Hoop Liefde opnames in Woerden. De 
presentatoren Herman Wegter, Mirjam Bouwman en 
Kefah Allush gingen op zoek naar authentieke 
stadsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en de 
rol van het christelijk geloof bij de inwoners van 
Woerden. Een bezoek aan Inloophuis ’t Centrum 
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mocht hierbij zeker niet ontbreken, waar coördinatoren John en Corrie Tamerus hun verhaal 
doen.   
 
De uitzendingen van Geloof & ’n Hoop Liefde zijn te vinden op de website van de EO. De 
uitzending waar Inloophuis ’t Centrum wordt uitgelicht is te vinden via de url:  
http://www.eo.nl/gelovenprogramma/geloof-en-een-hoop-liefde/aflevering-
detail/aflevering/geloof-n-hoop-liefde-20150205t171030 
 
Een overzicht van de PR-activiteiten in 2015 
 
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 
• Ferm Werk 
• RPCW 
• Kwintes 
• Welzijn Woerden (NIO-overleg) 
• Steunpunt Geestelijke Gezondheid Woerden 
• Dienstencentrum Altrecht Talent 
• Gemeente Woerden 
• Stichting Philadelphia 
• Stichting Abrona 
• Minkemaschool 
• Kalsbeek College 
• Futura College 
• Calibris 

 
 
Deelname aan: 

• Heren van de Ronde Tafel



 

 

Bijlage 
• Notulen jaarvergadering 1 juni 2015 
• Centraal extra februari 2015 
• Centraal mei 2015 
• Centraal september 2015 
• Centraal december 2015 
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Bijlage 1 

Notulen van de algemene bestuursvergadering van  

Inloophuis ’t Centrum  

d.d. 1 juni 2015 

!

Aanwezig: Marc Angenent  voorzitter 

  Margriet van Buren penningmeester tevens namens CGKV Woerden 

  Gert van Drie  namens de Hervormde Gemeente Woerden Oost 

  Ben Feringa  namens de Gereformeerde Kerk Woerden Oost 

  Lex Kapteijn  bestuurslid namens de Gereformeerde Kerk Woerden 

  Agnes Scholten  namens de PKN Linschoten 

  Gerie Spijker  namens de Hervormde Gemeente Woerden 

 Marc Steenbrink  bestuurslid namens de Hervormde Gemeente Woerden 

 Corrie Tamerus  coördinator ’t Centrum / beheerder de Meerpaal 

 John Tamerus  coördinator ’t Centrum / beheerder de Meerpaal 

 Juliette Wassenaar namens de Gereformeerde Kerk Woerden West 

Niet aanwezig  (al dan niet met kennisgeving): 

 Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden 

 Protestantse Gemeente Oudewater 

 Protestantse Gemeente Harmelen 

 Hervormde Gemeente Kamerik 

 Protestantse Gemeente Nieuwerbrug 

 Gereformeerde Kerk Waarder-Driebruggen 

 Hervormde  Gemeente Waarder 

!!_________________________________________________________________________________!
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1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Marc Angenent heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 21e algemene 
bestuursvergadering. Hij leest uit Johannes 24: 44-50 en opent de vergadering met gebed. 

Met een terugblik op de gebeurtenissen in ’t Centrum haalt hij enkele belangrijke 
zaken aan:    

• 2014 is in ’t algemeen een goed jaar geweest voor ’t Centrum 

• Qua financiën is het verlies in 2013 veranderd in een kleine winst in 2014, zodat niet 
meer wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Dit eigen vermogen stelt ’t Centrum in 
staat om tenminste 1 jaar door te kunnen draaien indien de inkomende geldstroom 
zou ophouden. 

• De participanten worden hartelijk bedankt voor de jaarlijkse bijdragen en Marc spreekt 
de hoop uit dat zij ook in het komende jaar hun bijdragen zullen verhogen. 

• Ook verzoekt de voorzitter de participanten vooral in eigen kring te blijven zoeken 
naar vrijwilligers, omdat daarin een blijvend verloop is. 

• M.i.v. 1 juni heeft het bestuur Rena v.d. Maas aangesteld als coördinator om vooral 
Corrie te ontlasten voor wie de werkdruk de laatste maanden wel heel groot werd. 
Rena is afgestudeerd psycholoog en zal onder meer de taak krijgen om als 
aanspreekpunt van de andere coördinatoren te fungeren. Zij zal een aantal uren van 
Corrie overnemen. In totaal zijn er vanaf 1 juni dus 4 i.p.v. 3 coördinatoren werkzaam. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

• Na de vraag van de voorzitter of er nog punten aan de agenda dienen te worden 
toegevoegd wordt besloten de agenda ongewijzigd vast te stellen. 

 

3. Notulen van de jaarvergadering  van 19 mei 2014 

 

• Pagina’s 1 en 2 worden ongewijzigd vastgesteld 

• Pagina 3: Het bestuur van ‘t Centrum heeft nog geen plan opgesteld om aan de 
diaconieën voor te leggen. Marc Angenent zegt toe dit zo spoedig als mogelijk op te 
stellen. 

• De beloofde PowerPoint presentatie over ’t Centrum is gereed. Het bijbehorende 
filmpje zal ook zo spoedig mogelijk worden vervaardigd. 

• Met dank aan de notulist worden de notulen verder goedgekeurd. 
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4. Jaarverslag 2014 

• Ook dit jaar is het jaarverslag niet in druk, maar uitsluitend via internet beschikbaar 
i.v.m. met het ontbreken van een sponsor voor het financieren van de drukkosten. De 
aanwezigen zien dit niet als een groot bezwaar. 

• De functie van bestuurslid voor de PR is nog steeds vacant. Corrie en John redigeren 
het periodiek Centraal. Gezien het grote belang van een PR functionaris vraagt het 
bestuur  zich af of het mogelijk is een betaalde PR kracht aan te stellen. Corrie zal bij 
Calabris informeren of er een student communicatiewetenschappen beschikbaar is, 
die een PR plan kan opstellen. 

• Het bestuur is verheugd dat er een continu aanbod van stagiairs is, ondanks dat een 
maatschappelijke stage niet meer verplicht is. Deze stagiairs  komen zowel uit het 
MBO als het HBO. 

 

5. Financiën 

• De vriendenkring van Maaike Oostrum is zo gegroeid dat het gat in de begroting kon 
worden gedicht. 

• Ben Feringa wijst erop dat het voor mensen, die ’t Centrum willen steunen, mogelijk is 
om dit te doen met direct fiscaal voordeel door hun gift voor een periode van minimaal 
3 jaar contactueel vast te leggen zonder tussenkomst van een notaris. 

• De kascontrolecommissie, bestaande uit Ben Feringa en Gerie Spijker, hebben na 
controle van de boeken vastgesteld dat de aanbevelingen, die de commissie had 
gedaan, zijn opgevolgd en zijn verheugd over het positieve resultaat. De nieuwe 
kascontrolecommissie zal bestaan uit Gerie Spijker en een lidmaat van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk. Margiet van Buren zal iemand uitnodigen. 

 

6. Kerngetallen 

• Er is in 2014 een indrukwekkende stijging van het aantal bezoekers te constateren. 
Hiervoor zijn 2 belangrijke oorzaken aan te wijzen:  

- ’t Centrum is nu 4 dagen per week geopend 

- Door terugtreden van de overheid in de zorg komen steeds meer mensen met   
psychiatrische problemen hun heil bij ’t Centrum zoeken. Dit legt dan ook een 
zwaardere druk op de schouders van de coördinatoren en de vrijwilligers t.a.v. van 
bijvoorbeeld conflictbeheersing. 
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7. Activiteiten 

• Het bestuur is blij dat nog altijd een flink aantal activiteiten wordt gesponsord 

• De website wordt steeds beter bezocht. 

 

8. Begroting 2016 

• Sedert 2007 wordt aan de participanten gevraagd zich jaarlijks garant te stellen voor 
de tekorten van ’t Centrum, zodat een dekkingsgraad van 1 jaar is gewaarborgd. Een 
voorstel om de jaarlijkse  bijdrage aan te passen zal in november 2015 worden 
gedaan. 

• De gemeente Woerden heeft geweigerd om haar bijdrage aan ’t Centrum, naar 
aanleiding van het verzoek daartoe, te verhogen. De voorzitter merkt hierbij op dat, 
als dit verzoek was ingewilligd, de gemeente teveel invloed op het beleid zou kunnen 
gaan uitoefenen. 

• Een vertegenwoordiger van de gemeente Woerden heeft een bezoek gebracht aan ’t 
Centrum, maar hij had zich niet goed voorbereid en behandelde het verzoek om 
verhoging van de bijdrage zeer ambtelijk. 

• Gerie Spijker zal contact leggen met de Gereformeerde Gemeente en vragen of  zij 
bereid zijn om een gift aan ’t Centrum te doneren. 

• De begroting voor 2016 werd met algemene instemming goedgekeurd. 

 

9. Veranderingen binnen de organisatie van  ’t Centrum 

• Grote toename van het aantal bezoekers en door betere samenwerking binnenshuis, 
tussen ’t Centrum, de Meerpaal, de Kerk in de buurtwinkel en de Gebedswinkel, heeft 
het bestuur besloten tot een ingrijpende nieuwe planning t.a.v. de coördinatoren en 
de vrijwilligers. 

• Het overleg van de coördinatoren is geherstructureerd en wordt uitgevoerd door John 
Tamerus. 

• Er is onder de coördinatoren een nieuwe verdeling van de inzet ingevoerd. Dit is 
gecommuniceerd naar de vrijwilligers en de bezoekers en als zodanig inmiddels 
geaccepteerd. 

• In de zomertijd sluit ’t Centrum de laatste 3 weken van augustus. Na een korte 
periode van sluiting wordt de heropening daarna des te meer gewaardeerd door de 
bezoekers. 
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10. Rondvraag 

• Voor geen van de aanwezigen zijn er vragen 

• Gerie Spijker bedankt het bestuur en in het bijzonder Corrie en John Tamerus voor 
hun inzet. 

 

11. Sluiting 

• Marc dankt allen voor hun bijdragen aan deze vergadering en sluit af met het Luthers 
avondgebed. 
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Éénmalige extra uitgave voor de bezoekers 
 

 
Bericht van de voorzitter 
 

 
 

 
Marc Angenent  

 Voorzitter 
 

Er is in de laatste twee jaar veel veranderd in en rond het ‘t 
Centrum. Als voorbeeld zijn we vier dagen per week 
geopend van tien uur ’s morgen tot tien uur ’s avonds. 
Naast de vrijwilligers zien we veel jonge mensen als 
stagiaires. 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. 
 
Met al deze veranderingen en bijna honderd vrijwilligers 
hebben we als bestuur besloten een paar veranderingen 
door te voeren. Volgens ons noodzakelijk om alles 
verantwoord te kunnen blijven managen. Het zijn 
veranderingen die ons moeten helpen om alles nog 
soepeler te laten verlopen voor u als bezoeker.  
 
Met deze éénmalige nieuwsbrief willen we u als bezoeker, 
gast en vrijwilliger informeren over de veranderingen. Mocht 
u ondanks deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u 
die altijd stellen aan één van onze coördinatoren. 
 

 

Extra uitgave 
Februari 2015 



 
 
 
Nieuwe planning voor de coördinatoren 
 
Iedere dag en soms zelfs ieder dagdeel heeft in ’t Centrum een eigen sfeer, eigen bezoekers  en 
eigen activiteiten. Een eerste beslissing van het bestuur is om de coördinatoren in een nieuwe 
planning hun rol te laten vervullen. Om tal van redenen van persoonlijke en soms organisatorische 
aard moet deze nieuwe planning beter aansluiten bij de veranderingen in ‘t Centrum.  
 
We beseffen dat daarmee voor de bezoekers en vrijwilligers soms een vertrouwd gezicht verdwijnt. 
Aan de andere kant zijn we ervan overtuigd dat deze planning ook weer verfrissend kan werken en 
zowel coördinatoren, vrijwilligers en bezoekers kan stimuleren tot nieuwe initiatieven.  
 
Het nieuwe coördinatoren rooster 
 

 

Dag 10.00 uur tot 16.00 uur 16.00 uur tot 22.00 uur 
 

Dinsdag Jacco de Bruijn Corrie Tamerus 
   
Woensdag Corrie Tamerus Corrie Tamerus – Maaike van 

Oosterom (om de week) 
   
Donderdag Jacco de Bruijn Maaike van Oosterom 
   
Vrijdag Maaike van Oosterom Corrie Tamerus 

 
Begeleider coördinatoren 
 
 
 

 

Het bestuur heeft er voor gekozen om een begeleider voor de 
coördinatoren aan te stellen. Dit is John Tamerus, de huidige 
beheerder van de Meerpaal en echtgenoot van Corrie 
Tamerus.  
 
Namens het bestuur krijgt de begeleider het mandaat om 
dagelijkse beslissingen te nemen in een aantal zaken. Denk 
als voorbeeld aan het verlenen van verlof, toestemming voor 
grotere uitgaven of het aannemen van stagiaires of nieuwe 
vrijwilligers. Ook is hij voor de coördinatoren eerste 
aanspreekpunt bij bijzondere omstandigheden of 
gebeurtenissen en kan hij helpen bij moeilijke beslissingen of 
situaties. Wij zijn als bestuur van mening dat op deze manier 
adequaat gereageerd kan worden op omstandigheden die 
daarom vragen. 
 
De begeleider legt verantwoording af aan het bestuur.  

 
Evenementen en bijzondere taken 
 
Omdat er steeds meer taken zijn en activiteiten / evenementen georganiseerd worden in ’t Centrum 
heeft het bestuur besloten om dit totaal pakket te verdelen over alle coördinatoren en de begeleider. In 
de nieuwsbrieven van de toekomst kunt u zien wie de verantwoordelijk coördinator is bij een 
evenement of een bijzondere activiteit.  
 
Vragen? 
 
Het bestuur is eind verantwoordelijk voor alle beslissingen die u hiervoor hebt kunnen lezen. Uiteraard 
is dit alles goed doorgesproken met de coördinatoren en de begeleider. Als u na  het lezen van deze 
extra nieuwsbrief toch nog een vraag hebt kunt u die aan hen stellen. 
 
Wij hopen u met deze extra nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals gezegd hopen we 
met deze veranderingen nog dichter te komen bij datgene wat we elke dag nastreven. Voor iedereen! 
 

‘t Centrum voor een drankje, gezelligheid en een warme maaltijd. 
Met elkaar, voor elkaar! 

 
www.weeshuiswoerden.nl  
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Column van Kelly 
 

 

 
Er brandt tegenwoordig een kaars in het Inloophuis.  
Hij brandt altijd als ’t Centrum open is. Ik dacht dat 
het mij een beetje zou helpen omdat ik kleurenblind 
ben. Wisten jullie dat trouwens al? Honden worden 
blind geboren, blijven kleurenblind en toch kunnen ze 
beter in het donker zien dan mensen.  
 
De wilde voorouders van ons honden waren actief in 
de schemering om te jagen en daarom was het 
belangrijk om goed zicht te hebben in het donker. 
Honden hebben deze eigenschap nog steeds. 
Daardoor kunnen we dus beter in het donker zien 
dan mensen.  
 

En die kaars in ’t Centrum? Honden hebben het niet zo op vuur, kaarsen en vuurwerk. Hebt 
u wel eens een hond een kaars zien uitblazen? Nee zeker? Dat klopt hoor. Want die kaars 
blijkt er ook helemaal niet voor mij te staan en al helemaal niet om beter te kunnen kijken in 
het donker of kleuren beter te zien. Hij staat er als symbool van het licht.  Ik hoorde vertellen 
dat licht volgens alle mensen liefde, barmhartigheid, gerechtigheid en goedheid betekent. 
Kijk en daar weet ik nu weer alles van af. De liefde van een hond, is liefde voor het leven. 
Want ben je eens verdrietig, dan kijkt je hond je aan. Alsof hij je zeggen wil: ‘ik zal altijd naast 
je staan’. En als je dan weer vrolijk bent dan kwispelt hij met zijn staart en blaft alsof hij 
zeggen wil ‘dat hebben we weer geklaard’. Zo’n vriendschap en liefde is een wonder, een 
wonder om te beleven en een wonder om elkaar te geven. 
 
Bericht van de (blije) penningmeester 
 

 

In de vorige Centraal heb ik de oproep 
gedaan Alstublieft! Help ons het financiële gat te 
dichten. En dat hebt U gedaan! 
 
Er is ruim € 2.000,00 meer gegeven in 2014 als in 
2013. 
Ook zijn nieuwe mensen mee gaan doen aan onze 
actie. Daarvoor allemaal heel hartelijk dank. 
 
Dat was 2014.  Nu in 2015 staan wij voor dezelfde 
taak. Doet U weer mee? (U vindt bij deze Centraal 
weer onze jaarlijkse sponsorbrief )  
 

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

 
Ons bank (IBAN) nummer is:  

NL44 INGB 0000 184789  
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden. 

 

Tweeëntwintigste jaargang  
Mei 2015 



 
 
 
Overdenking …..  Het licht  
 
 
Johannes 8:12 
‘Ik ben het licht voor de wereld.  Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft 
licht dat leven geeft.’  
 
Waarom staat er een kaars in ’t Centrum op de bar?  
Bij veel mensen begint de winterdip zo eind oktober, gelijk 
met de wintertijd. Het lijkt wel of je bioritme meteen van slag 
is. Het is donker, de dagen zijn kort, je hebt het gevoel te 
weinig warmte en licht binnen te krijgen en voelt je lusteloos. 
Je  zit niet lekker in je vel. Een verkoudheid is het niet, het is 
echt een winterdip. Je zou denken dat de winterslaap toch 
niet voor niets is uitgevonden? Dat zou mooi zijn. Lekker in 
bed blijven, videootjes kijken, boekje lezen en wachten op 
het mooie weer. Of emigreren naar een warm, zonnig land, 
dat zou ook een mooie oplossing zijn. 
 
Maar ja…. Zo werkt het niet en is het niet. In de Bijbel 
kunnen we de antwoorden vinden die Jezus gaf op dit soort 
vragen. Zijn antwoorden waren vaak onvoorspelbaar. Soms zelfs vreemd en heel anders dan 
je zou verwachten.  
 
Wandelen in het Licht. Het is een kwestie van goede keuzes maken en lijken op Jezus in een 
gebroken wereld. Dat is niet eenvoudig en zeker ook niet saai. Als wij wandelen in het Licht 
komen we meer dan genoeg uitdagingen tegen, maken we fouten  en valt er veel te 
ontdekken. Het grote verschil met wandelen in het duister is echter dat wanneer wij in het 
Licht wandelen wij beschermd zijn door God. Alleen in het Licht kunnen wij echt leven en 
echt gelukkig worden. Met de woorden uit de Bijbel ben jij ook het licht van de wereld! Gods 
licht is in jou en je mag dat licht verspreiden. Liefde geven is liefde ontvangen. Een glimlach 
schenken is er één ontvangen. Iemand helpen is ook geholpen worden.  
 
Je licht laten schijnen! Niet verstopt op een veilig plekje waar niemand het ziet, maar goed 
zichtbaar. Een helder licht dat gezien wordt. Je mag een levende brief van God zijn, zodat 
anderen God in jou ontmoeten. Gods liefde doorgeven, zijn woorden spreken en de mensen 
om je heen met liefde zegenen. Om ons hieraan te herinneren staat er een kaars op de bar! 
 
Bowling kampioenschappen 2015 
 
‘t Centrum organiseerde in samenwerking met Singel.59 Bowlingcentrum de jaarlijkse 
Kampioenschappen 2015. In de vroege avond werden zware voorronden gespeeld.  
 

Later op de avond waren de 
spannende finales. De klasse indeling 
geschiedde op basis van geslacht. De 
mannen selectie en de vrouwen 
selectie.   
 
Na de voorronden steeg de spanning 
tot in de laatste minuten. In de Finale 
worden weer 10  games gespeeld met 
uiteindelijk  Trees als winnaar bij de 
dames en Joseph als winnaar bij de 
heren. Kristie en Jan kregen de 
‘poedelprijs voor grote inzet met de 
minste punten’. 

 
 
 



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

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

hulp.  
 
 
 



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

www.inloophuiswoerden.info 
of 

www.weeshuiswoerden.nl 
 

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

VACATURES: 
 
 
Het Inloophuis  
 
- Gastvrouw/heer dinsdagmiddag (2e & 4e 

v.d. maand) 
 

 
De KIDB winkel 
- Verkoop / klant contact voor inval op de 

momenten dat er iemand plotseling 
uitvalt. 

 
Interesse?  
Bel of mail met Maaike, Jacco of Corrie  
 
mail: corrie@inloophuiswoerden.info 
mail: jacco@inloophuiswoerden.info 
mail  maaike@inloophuiswoerden.info 
 
 
 

 
Zo zijn onze manieren 
 
 
Soms denken we wel eens dat het 
allemaal vanzelf gaat. Dat het 
vanzelfsprekend is dat we het goed 
hebben met elkaar. Dat het 
vanzelfsprekend is dat we goed zijn voor 
elkaar. Maar dat is niet zo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 

 
 

 
 
 
 



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

 
Prachtige tassen gemaakt tijdens de crea stof sensatie 

 

 
Maaike – Reina – Minke 

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

 
Jiska, Mien & Ria 

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



 
 
Openingstijden, Activiteiten & Colofon 
 

Openingstijden inloophuis: 
 
- 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 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 

Alle evenementen kunt u terugvinden 
op de website  
 
 

www.inloophuiswoerden.info 
  www.weeshuiswoerden.nl 

 
*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 
 
 
mail: info@inloophuiswoerden.info 
mail: corrie@inloophuiswoerden.info 
mail: jacco@inloophuiswoerden.info 
mail  maaike@inloophuiswoerden.info 

 
De redactie:   John Tamerus 

 
Bij voorbaat dank! 

VAKANTIE SLUITING 
 

Van 1 augustus tot 21 augustus 2015 
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]. 
 

 



 
 

 
Diaconale Stichting JOAC 

        Bezoekadres 
  Hogewoerd 3a 

  3441 BE Woerden 
  

                        Tel: 0348-434053 
E-mail: m.amahorseya@hotmail  

 
 
 

 
 
Onderwerp : Giftenactie Inloophuis ’t Centrum  
Datum  : Mei 2015  
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Evenals voorgaande jaren starten wij als Inloophuis ’t Centrum weer een giftenactie.  
 
Het is financieel nog steeds een moeizame tijd voor velen. Economisch gezien zegt men dat de 
crisis voorbij is, maar er zijn nog veel financiële problemen en banen staan steeds meer op de 
tocht. Daarbij zien wij dat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het sociale domein met als 
gevolg een steeds grotere behoefte aan een plek zoals ons Inloophuis. Wij zien niet voor niets een 
toename van het aantal bezoekers van meer dan 50% afgelopen jaar! 
 
Ondanks dit nog steeds sombere beeld, hopen en rekenen wij erop dat er voldoende aandacht blijft 
bestaan voor mensen die het op sociaal en maatschappelijk vlak moeilijk hebben. Want het blijkt 
dat juist in deze tijden de behoefte aan een plek zoals Inloophuis ‘t Centrum groot is! Een plek 
waar iedereen welkom is, waar aandacht en tijd is en waar gastvrijheid centraal staat. Een plek 
waar iedereen die het nodig heeft een warm thuis vindt. 
 
Inloophuis ´t Centrum is door een initiatief van 15 kerken uit Woerden en omliggende plaatsen, 
waaronder ook uw gemeente, tot stand gekomen. Het is in de afgelopen 22 jaar uitgegroeid tot 
een niet meer weg te denken plek voor een groot aantal bezoekers. Vanuit een christelijke 
levensovertuiging zorgt een team van ruim 70 vrijwilligers en 4 parttime coördinatoren voor de 
maaltijden, activiteiten en huiselijkheid. Daarnaast vervullen zij de rol van gastvrouw/gastheer. 
Indien gewenst, geven de coördinatoren advies en zijn zij behulpzaam bij vragen en/of problemen 
van de bezoekers.  
 
Om Inloophuis ’t Centrum financieel gezond te houden, kunnen we de steun van meelevende 
gemeenteleden -zoals u- beslist NIET missen. Daarom vragen wij ruimhartig uw steun door 
middel van een financiële bijdrage voor dit diaconale project dicht-bij-huis, zodat de bezoekers 
NIET voor een dichte deur komen te staan en hun “thuis” verliezen. 
 
Bij voorbaat dank, namens het bestuur, 
 
MM. Angenent (voorzitter). 
 
 
P.S.: Enkele kerken verspreiden deze brief ook middels de kerkbode, waardoor u hem 
mogelijk DUBBEL krijgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matth: 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 



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

  
                  “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’. 
 
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!  
 
 

Tweeëntwintigste  jaargang  
September  2015 



 
 
 
 

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 mbo-
studenten 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: 

x Marc Angenent voorzitter 
x Margriet van Buren penningmeester 
x Mariëlle Angenent-Amahorseya, secretaris 
x Lex Kapteijn, lid 
x 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: 

x John Tamerus, Begeleider 
coördinatoren  

x Jacco de Bruijn, coördinator 
x Corrie Tamerus, coördinator 
x Maaike van Oosterom, coördinator 
x Reina van der Maas, coördinator 
x Wilma Moorlag, inval coördinator 
x Minke Velthuijs, inval coördinator  
x 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: 
 
- 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 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  
 
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 

CREA MIDDAGEN GINETTE 
 

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

 



Centraal 
Nieuwsbulletin van ’t Centrum  
Inloophuis voor een drankje, gezelligheid en een warme maaltijd 
 
 
 
Column van Kelly 
 
In een hondenleven zoals dat van mij heb je veel tijd om na te 
denken. Zeker als het kerst wordt en het nieuwe jaar al weer 
voor de deur staat. Ik ben geen puppy meer en wordt langzaam 
maar zeker al een oude wijze hond. Tenminste dat verwacht 
m’n baas van me.  
 
Wisten jullie dat honden eigenlijk hun hele leven hun neus 
achterna lopen? Als pup leerde ik in m’n eerste levensweken 
heel goed op m’n moeder te letten. Heel af en toe gromde ze 
naar me maar meestal mocht ik lekker bij haar drinken en likte 
ze me af. Zo leerde ik in de eerste twee maanden al bijna alle 
hondse ‘normen en waarden'‘, wat ‘goed’ en wat ‘fout’ honds 
gedrag is.  
 
Toen ik ouder werd kreeg ik een baas die mensentaal met mij 
sprak en ik sprak in hondentaal met hem. Ik leerde alle hondse 
lichaamshoudingen en bewegingen zoals volgen, zitten, liggen, 
staan en blijven! Ingewikkeld hé? 

 
“Kelly” 

 
Eigenlijk ben ik m’n hele leven blijven leren, net zoals m’n baas. Ik merkte dat er verschillende 
manieren van leren bestaan. Sommige honden bijten hun baas als ze vinden dat hij iets niet goed 
doet of ze grommen heel dreigend naar hem en laten hun tanden zien. Sommige bazen schoppen hun 
hond of gebruiken een slipketting waar ze aan trekken als de hond niet doet wat de baas wil. De 
slipketting, bijten en grommen als correctiemiddel. Tja, er zijn meerdere methodes om een hond en 
een baas te trainen. Ongewenst gedrag corrigeren en straffen, of gewenst gedrag bekrachtigen door 
het te belonen. Mijn baas doet het laatste. Hij beloont met wat lekkers of een knuffel en een aai als ik 
het goed doe. Ik lik hem en doe dan steeds meer m’n best als hij iets goed doet. Ik heb het zelfs in 
een boek gelezen. Positief belonen van goed gedrag wordt steeds vaker gebruikt bij hondenscholen, 
kynologenverenigingen en hondeneigenaren. De positieve methode geeft een ontspannen en vrolijke 
hond én een vrolijke ontspannen baas.  
 
Het schijnt trouwens niet alleen voor honden en hun baas te gelden maar voor ieder mens. Het grote 
voordeel van positief belonen is dat een mens meer ontspannen blijft en veel minder stress opbouwt. 
Sterker nog, leren, werken, omgaan met elkaar wordt een soort spel. Voor de hond en baas is het 
duidelijk. Een spel waarmee een hond wat lekkers en/of aandacht kan verdienen. Voor de baas is 
deze methode ook veel leuker omdat je een ontspannen blije hond ziet die gemotiveerd is voor je te 
werken. Ja in ons Inloophuis doen we dat ook. Positief kijken naar elkaar. Positief praten over elkaar. 
Elkaar belonen en complimenten geven als er dingen goed gaan. Het is een manier van leven. Plezier 
voor baas én hond! Plezier voor iedereen. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar! 
 
 
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 

 

 
 

Tweeëntwintigste 
jaargang  
December  2015 



 
Overdenking …..  Wat een geluk! 
 
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.”  
 

 
 
Positief denken is zo goed mogelijk terugkeren naar de basisgedachte; “God heeft de mens 
geschapen voor het geluk”. Echt waar, God gunt je dit oprechte geluk, elke dag van je leven. Dàt zijn 
de schatkistjes die God elke dag weer voor ons klaar heeft staan.  Dat is waarom de Heere Jezus is 
geboren en wij kerst vieren.  
 
Om dat geluk te kunnen zien en te pakken moeten we soms van alles opzij schuiven. Frustraties, 
boosheid, chagrijn, jaloezie en nog veel meer. Maar als we dat doen dan kunnen we het geluk zien. 
Dan kunnen we het geluk pakken. Dan gaan al die grijze wolken opzij en kunnen zonnestralen ons 
beter bereiken. Je mag er zeker van zijn. Voor wie het geluk wil zien is het nooit veraf. Het is het 
vermogen open te blijven staan voor al het goede, een houding van dankbaarheid ontwikkelen, 
loskomen van het gevoel dat zoveel zegeningen “vanzelfsprekend” zijn.  
 
Kijk naar je leven en zie die ‘rode draad’: Nooit was je echt alleen of verlaten. Op de meest pijnlijke 
momenten van je leven heeft Hij je gedragen of je geholpen van richting te veranderen. Zo zien we dat 
God van een schijnbaar zinloze situatie nog iets zinvols kan maken. Zullen we dit als levenshouding 
nemen in het nieuw jaar? Positief denken. Positief kijken naar jezelf en naar de ander. Positief 
vertrouwen op God die jou geschapen heeft voor het geluk! 
 
Een prachtige kerstgedachte en een prachtig voornemen voor het nieuwe jaar. Hoe moeten we dat 
dan doen? Heel eenvoudig door eraan te beginnen... met de visie : “Ik maak van alles het beste”. Laat 
Gods Geest ons leiden en ons kracht en inzicht geven om dit waar te maken. Voor Zijn zaak en voor 
de zaak van onze medemens! 
 
De jongste vrijwilliger 
 

 

Vrijwilligersorganisaties zoals ’t Centrum Inloophuis 
willen graag nieuwe enthousiaste vrijwilligers 
bereiken en betrekken. Maar waar haal je die 
vandaan in een tijd waarin jong en oud een dag wel 
twee keer kunnen vullen met hun bezigheden?  
 
Een vrijwilliger is voor ’t Centrum Inloophuis iemand 
die om mensen geeft. Vanuit christelijke 
naastenliefde houdt hij of zij van de verschillen 
tussen mensen, respecteert de eigenheid van onze 
bezoekers, vrijwilligers en coördinatoren en is nauw 
betrokken bij het reilen en zeilen van alle activiteiten 
in 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. Onze vrijwilligers zijn 
mensen die een gesprek aangaan met de bezoekers 
om ze te laten merken dat ze er mogen zijn.  

 
Onze vrijwilligers zien wat er gedaan kan worden op organisatorisch, relationeel of praktisch vlak en 
zijn herkenbaar aan het feit dat ze graag de handen uit de mouwen steken. En toen? 
 
Toen vonden we een Kai. 5 jaar en een kanjer van een vrijwilliger die aan alle wensen en eisen van 
een vrijwilliger voldoet. Met Kai hebben we afgesproken dat hij bezoeker mag zijn als hij dat wil, 
vrijwilliger mag zijn als hij dat wil en bovenal de kanjer mag zijn die hij al is! 
 
 



 
 
 
Van Ja-maar naar Ja-en…. 
 
Hoe komt het dat we zo vaak niet doen wat we eigenlijk zouden willen doen? Waar komt toch die 
innerlijke stem vandaan, die ons ervan weerhoudt ten volle te leven? 
 
Ja-maar als levenshouding is op zijn zachtst gezegd niet erg vruchtbaar. Het maakt ons voorzichtig, 
sceptisch en argwanend en soms zelfs chagrijnig. Als we niet oppassen, wikken en wegen we net zo 
lang, tot elke kans voorbij is en worden buitenstaanders van ons eigen leven. Het is een manier van 
kijken. Positief of negatief. Of is het gewoon af en toe proberen wat anders te kijken en wat anders te 
zien.  
 

 

 
Kijk maar eens naar deze twee 
plaatjes. Helemaal verschillend. 

Of niet? 
 

Ze zijn precies hetzelfde. Draai 
het papiertje maar eens om. 

 
Anders kijken is andere dingen 
zien. Van ja-maar naar ja-en. 

Het is de moeite waard om het 
eens te proberen. 

 
In het Inloophuis hebben we besloten om van ja-maar naar ja-en te gaan. We weten het tenslotte al 
lang. Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het half vol. De overgang van een ja-
maar naar een ja-en-manier van denken. Van het denken in problemen naar het denken in kansen en 
mogelijkheden.  
 
Wil je een paar mooie uitspraken horen die kunnen helpen om van ja-maar naar ja-en te gaan? 
 

- Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid 
- Niets was mogelijk totdat iemand het deed 
- In de toekomst is nog nooit iets mislukt. 
- Soms moet je afstand nemen om dichterbij te komen 
- Zelfs een slechte film heeft een eind. 
- Als je naar het verleden kijkt sta je met je rug naar de toekomst!! 
- Wacht niet op een mooie dag maak er een!  
- Alleen ga je sneller. Samen kom je verder 
- Waar niets mag mislukken zal niets nieuws ontstaan 
- Als je loslaat heb je twee handen vrij om wat nieuws aan te pakken 
- Een ongeluk zit in een klein hoekje. Geluk zit in de rest! 
- De toekomst wordt bepaald door welke kant je opkijkt.  

 
 
Bericht van de (blije) penningmeester 
 

 In de vorige uitgaven van de Centraal heb ik de oproep 
gedaan Alstublieft! Help ons het financiële gat te 
dichten. En gelukkig hebt u dat dit jaar weer gedaan! 
Ontzettend bedankt! 
 
Straks in 2016 staan wij voor dezelfde taak. 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. 

 
 



 
 
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…. 

 
 

 

 
Wist u dat Achter de schermen 
 
 
…. 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 
twaalf  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!!! 
…. De lunch in het Inloophuis vierde op  7 
november 2015 haar 12,5 jarig bestaan. Het 
feest werd gevierd met een superlunch voor 
onze gasten.  
….. We iedereen, bezoeker, vrijwilligers, 
donateurs, sponsers, bestuursleden en alle 
andere vrienden ook dit jaar weer willen 
bedanken 
 

 
 
 

Ingrid 
(Stagiaire sociaal maatschappelijke 

dienstverlening) 
 

 
 
Ingrid studeert sociaal maatschappelijke 
dienstverlening. Een studie van 18 tot 24 
maanden waar een verplichte stage bij hoort tot 
begin 2017.  
Binnenkort gaat Ingrid aan de slag in ’t Centrum 
Inloophuis met tal van studie opdrachten 
waarmee ze ook praktisch bezoekers kan 
helpen. Wie interesse heeft kan zich dan bij haar 
melden.  
 



 
 

 
Achter de schermen 
 

Abshir 
(Stagiaire AKA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abshir is 19 jaar, komt uit Somalië en studeert 
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent. Een studie 
waarbij hij 500 uur stage moet lopen en voor ’t 
Centrum Inloophuis gekozen heeft.   
Abshir is een vriendelijke, enthousiaste 
hulpvaardige jongeman die een enorm goede klik 
heeft met onze bezoekers en vrijwilligers. 

 

Lotte  
 (Stagiaire sociaal werk Utrecht) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotte is 18 jaar en studeert sociaal werk in 
Utrecht aan het Welzijn college. Het was voor 
haar geen moeilijke keuze.  
’t Centrum en met name de bezoekers vindt ze 
leuk en gezellig. Heerlijk om een praatje te 
maken met al die mensen die het Inloophuis 
bezoeken.    

 

 
Kerk In De Buurtwinkel 3 jaar 
 
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.  
 
Zo konden we recent het opknappen van een derde locatie, voor opvang voor mensen die tijdelijk dak 
en thuisloos zijn, realiseren. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Achter de schermen 
 

Yousra 
(Stagiaire beroepsrichting consumptief) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yousra is 16 jaar en studeert consumptief aan het 
Kalsbeek Bredius college. ’t Centrum is voor haar 
dé plek om stage te lopen. Gezellige mensen en 
alle kans om haar stage tot een goed einde te 
brengen.  
 

Elize 
 (Stagiaire sociaal pedagogische hulpverlening) 

 
 

 
 
Elize studeert pedagogische hulpverlening aan 
de Christelijke Hogeschol in Ede. Haar stage 
duurt tot juni en is elke woensdag in ’t Centrum 
te vinden. Elize heeft het ontzettend naar haar 
zin en is al aangesloten bij Rob’s vragenvuurtje 
en initiatiefneemster van tussentijdse activiteiten 
op de gewone avonden.  

 
 
Wist u dat Achter de schermen 
 
 
Onze coördinator Reina is op 6 november 
getrouwd met Bart. Groot feest en het 
overgrote deel van onze bezoekers was erbij 
tijdens de huwelijksplechtigheid in de kerk. 
 

 
 
Van harte gefeliciteerd en heel, heel veel 
gezonde, gelukkige en vooral gezegende jaren 
toegewenst van alle bezoekers, vrijwilligers, 
coördinatoren en bestuursleden.  

 

Antje 
(Stagiaire maatschappelijk werk & 

dienstverlening) 
 

 
 
Antje studeert maatschappelijk werk en 
dienstverlening aan de Christelijke Hogeschool in 
Ede. Een studie waarbij ze stage mag en wil 
lopen in ’t Centrum.  
 
Antje heeft hart voor de bezoekers, houdt van 
spelletjes, het zangclubje op vrijdag en verzorgt 
vaak de lunch.  
 

 
 
 
 
 



 
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 

Maandag 04/01  Nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 06/02 Evenement Bowling 
Zaterdag 05/03 Evenement Indisch diner 
 
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 
 

CREA MIDDAGEN GINETTE 
 

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

 
 

 
 


