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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! !! !!
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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


