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Bericht vanuit de bestuurskamer
In de bestuurskamer gaat het vaak over hoop. Het is zo’n woord dat
je ongemerkt heel vaak gebruikt. Niet alleen in de bestuurskamer
maar ook thuis, op het werk, rondom je hobby’s, met betrekking tot
het weer, je portemonnee en nog veel meer.
In de bestuurskamer gaat het over de hoop dat onze gasten,
bezoekers, klanten en vrijwilligers bij ons blijvend een veilig plekje
kunnen vinden waar ze zichzelf kunnen zijn en een arm om de
schouder krijgen als ze dat nodig hebben. Het gaat ook over hoop op
succesvolle samenwerking en samenhang tussen Inloophuis ’t
Centrum, stichting de Meerpaal, de Kerk In De Buurtwinkel en de
Gebedswinkel. Hoop dat we het financieel dit jaar weer rond krijgen
en dat de nieuwe plannen rondom het begeleiden naar werk mogen
slagen. Soms gaat hoop nog veel verder en veel dieper.

Marc
Voorzitter

Soms ligt ons leven even helemaal overhoop en lijkt er geen spoortje licht meer te bekennen aan de
horizon van het dagelijkse leven. Depressie, intens verdriet, verlies, boosheid of frustratie kunnen alle
hoop op betere tijden en mooie dingen laten verdampen zonder dat je er grip op hebt.
Toch zien we elke dag weer dat in alle hoeken van het oude weeshuis van Woerden hoop gloort in tal
van verschijningsvormen. ’t Centrum lijkt op sommige momenten uit haar voegen te barsten zo vol en
druk is het er. Op de drie locaties waar we gemiddeld zo’n 9 mensen opvangen is gelukkig veel plezier,
veel geluk, veel vertrouwen en ruimte voor hoop op mooie dingen. In de Kerk In De Buurtwinkel zien we
stralende mensen die voor een paar euro prachtige kleding mee naar huis kunnen nemen. Deze mei
editie staat daarom in het teken van Hoop. Als bestuur hopen we niet alleen op een mooi jaar maar
vertrouwen we daar ook op.

Bericht van de penningmeester
Met veel creativiteit, nieuwe ideeën en hard werken proberen we de
kosten en baten in balans te houden. Bijna elke avond genieten 30
mensen van een warme maaltijd gemaakt door enthousiaste
vrijwilligers. We moeten heel goed opletten dat niet elk jaar onze
reserves krimpen. Koste wat het kost, willen we de maaltijden en de
koffie voor iedereen betaalbaar houden. We hopen en vertrouwen op
uw steun. Alstublieft! Help ons mee!
Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. Vragen
over onze financiële situatie? Mail: margrietvanburen@ziggo.nl
Ons bank (IBAN) nummer is:
NL44 INGB 0000 184789
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.

Nieuwe coördinator in ’t Centrum Inloophuis
Onze nieuwe coördinator heet Gabriël. Elke woensdag en vrijdag
is hij de dagcoördinator in het inloophuis.
Met de komst van Gabriël hebben we een echte kanjer in huis
gekregen. Hij heeft veel ervaring, is vrolijk, opgeruimd en van alle
markten thuis.
Gabriël is 30 jaar oud en komt oorspronkelijk uit Aruba. Hij woont
inmiddels bijna 7 jaar in Nederland en is ook werkzaam op een
vrouwenopvang van het Leger des Heils Amsterdam.

Tiny Tim House als nood opvanglocatie?
Ooit gehoord van een Tiny TIM House? Tot voor kort wisten
wij ook niet wat dit was. Nu hebben we er één beschikbaar
gekregen als pilot voor extra opvangcapaciteit.
Het Tiny TIM huisje maakt optimaal gebruik van alle mooie
eigenschappen van hout en kiest voor zeer duurzame
oplossingen voor de waterzuiveringsopgave, de
drinkwateropgave, de warm tapwateropgave voor douchen,
de toiletspoeling, de ruimteverwarming en de opwekking van
elektriciteit. Tiny TIM is uniek, 100% duurzaam en geheel
zelfvoorzienend op het gebied van water en energie.
De Tiny TIM huisjes zijn ontwikkeld voor recreatie,
studentenwoning en tijdelijke bewoning. Wij gaan hem uitproberen als vorm voor mensen die even een time out nodig
hebben of gewoon even een dak boven hun hoofd.
In de komende weken wordt het Tiny TIM huisje geplaatst op
het terrein van de Pitstop aan de Leidsestraatweg met
prachtig uitzicht op de Oude Rijn.
Dus nog even wachten en dan kunt u tijdens een wandeling
langs de Oude Rijn altijd even kijken bij ons bijzondere
opvanghuisje, het Tiny Tim House.

Overdenking ….. Over Hoop?
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.

Wat is hoop eigenlijk? Hoop is datgene, wat we van het leven verwachten. We hopen in het dagelijks
leven van alles: ‘Ik geloof niet dat het droog blijft, maar ik hoop van wel!’ Met dat hopen bedoelen we
dat we niet verwachten dat het droog blijft, maar wel verlangen hebt dat het wel gebeurt, zo van: ‘je
weet maar nooit’.
Het Bijbelse begrip hoop is anders. Bijbelse hoop is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar
100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft. Hoop heeft te maken met
geloofszekerheid. Het is het vaste vertrouwen dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien
hopeloos lijkende situatie van vandaag. Terwijl geloofsvertrouwen meer betrekking heeft op het
heden, is hoop eigenlijk geloof in Gods beloften die voor de wat verdere toekomst gelden en daarna.
De Bijbelse hoop wordt een anker voor de ziel genoemd. (Heb.6:18-19). Een anker wordt gebruikt om
een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven alle kanten
op geslingerd wordt. Als je in figuurlijke zin het gevoel hebt dat het stormt in je leven en dat de golven
over je heen slaan dan heb je ook een anker nodig. God heeft alles onder controle en zal niet toelaten
dat je schip zal wegdrijven of omslaan. Hoop is een belangrijke factor bij de overwinning over twijfel,
bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Een spreekwoord zegt: hoop doet leven, en zo
is het ook. De hoop, die gebaseerd is op geloofszekerheid op grond van de Bijbel, is een krachtige
ondersteuning op onze levensweg. Het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is optimisme en
blijdschap.
Wij mogen zeker weten dat God alle omstandigheden laat meewerken voor je bestwil, ook al zit je
soms nog volop in de moeilijkheden. We mogen zeker weten dat God uit elke nood redt, hoewel niet
altijd op de manier die je zelf zou kiezen. Bijbelse hoop komt vooral uit de verf als de toekomst er
menselijkerwijs gesproken hopeloos uitziet.
Daarom is het goed om de tekst die bovenaan staat nog eens goed te overdenken.
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik
zal je een hoopvolle toekomst geven. Zo mag iedereen vandaag in vrede leven als je durft te
vertrouwen op Gods belofte en hoop hebt voor de toekomst.

De zomer staat nu echt voor de deur in de Kerk In De Buurtwinkel
De temperatuur loopt op en we zien het zonnetje steeds vaker schijnen. De zomer staat nu echt voor
de deur. We staan er niet bij stil maar niet iedereen heeft een lekker zomers jurkje, een T-shirt of een
korte broek. Niet iedereen heeft een lekkere zomerse outfit.
De Kerk In De Buurtwinkel is er voor iedereen. Er zijn prachtige kleren te koop voor zachte prijsjes.
Iedereen is welkom. We zijn er ook voor mensen die het hard nodig hebben om voor heel kleine
prijsjes deze zomer weer in passende kleren te lopen. Onzichtbaar kunnen we op deze manier
ontzettend veel mensen helpen en met de opbrengst worden tal van goede doelen gesteund in en
rondom het weeshuis. We blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

Woordzoeker Centraal Mei 2017
Een totaal nieuwe rubriek in de Centraal is onze woordzoeker. Speciaal voor ons ontwikkeld door
onze vrijwilligster Anne Schouls met woorden die allemaal slaan op de activiteiten in ons oude
Weeshuis Woerden.
Wij mensen zijn een stel grapjassen, en grapjes met
taal zijn ons niet vreemd. Waarschijnlijk al sinds de
uitvinding van taal maken we woordgrapjes. De oude
Babyloniërs verzonnen raadsels, net zoals de
Perzen, Grieken en de Arabieren. Anagrammen,
woordgrapjes en tongbrekers bestaan al honderden,
misschien zelfs al duizenden jaren in alle talen. In de
afgelopen honderd jaar is het aantal woordspellen
gigantisch toegenomen.
Een woordzoeker is een woordspel waarbij je
woorden moet vinden in een met letters gevuld
rooster, dat vaak rechthoekig van vorm is. Het doel is
om alle woorden te vinden en te markeren. De
woorden staan horizontaal, verticaal of diagonaal.
Veel plezier met het oplossen
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Fietsen voor ‘t Centrum
Rabo Fietstocht Rabobank Rijn en Veenstromen
Zaterdag 10 juni 2017 fietsen we massaal mee
met de Rabo Fietstocht. Fietst u ook gezellig
mee?
Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen
tijdens de Rabo Fietstocht. Er zijn diverse mooie
routes uitgestippeld van 12, 30 of 100 km door
het Groene Hart. Per uitgereden route schenkt
de Rabobank een vast bedrag aan ’t Centrum.
12 kilometer fietsen levert een bedrag op van € 10, 30 kilometer fietsen € 20 en 100 kilometer fietsen
zelfs € 30. Wilt u 60 kilometer fietsen? Dat kan ook door twee maal de route van 30 kilometer te
fietsen. U ontvangt dan ook twee maal het bedrag van € 20!
Alle routes lopen door de regio van Rabobank Rijn en Veenstromen. Er zijn diverse startpunten in
Mijdrecht, Woerden, Zegveld, Bodegraven en Kockengen. U kunt zich aanmelden bij een startpunt,
waar u een stempelkaart ontvangt. Op de stempelkaart schrijft u het deelnemersnummer 78 van het
inloophuis ’t Centrum waarvoor u fietst. Aan het eind van de rit levert u uw stempelkaart, met de
benodigde stempels, in. Het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd bedraagt € 1500. Het is dus
belangrijk om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Vrienden, familie, buren, kennissen, iedereen
is welkom!
Reserveer dus snel zaterdag 10 juni 2017 in uw agenda en fiets mee voor ’t Centrum. U kunt u
opgeven bij onze coördinator Maaike van Oosterom, mail: maaike@inloophuiswoerden.info

Punniken de nieuwe rage in ’t Centrum Inloophuis
Ja, het is echt waar. Punniken is de nieuwe rage in ’t
Centrum Inloophuis. Niemand weet waar het precies
begon maar plotseling was iedereen aan het punniken.
Op de traditionele manier met het houten klosje of met
grote moderne punnik attributen waar hele dekens van
gemaakt kunnen worden en wat lijkt op breien of haken.
En dat het een oude traditie is dat mag wel blijken. De
ontwikkeling van spinnen, weven, breien, haken en
punniken is al vanaf 3400 v.Chr. in Egypte begonnen.
Ook de zijdecultuur kan bogen op een lange
geschiedenis, vanaf 2600 v.Chr. wordt in China zijde
gesponnen en tot stoffen geweven. Er zijn bronnen die
veronderstellen dat de textiel-, weef- en daarmee de
punnik-kunst zelfs nog ouder is.
En waar gaat al dat punnikwerk naartoe? Dat wordt
gebruikt voor het maken van knikkerzakjes en die
knikkerzakjes worden weer als presentje gestopt in een
schoenendoos van actie schoenendoos.
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen
daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra
voor straatkinderen

Vacatures
Wilt u of jij het verschil maken voor een jongere of een
volwassene? Meld je dan aan voor enkele uren vrijwilligerswerk per week of per maand of voor een mooie en leerzame
stage.
Voor een aantal vrijwilligerstaken zijn we DRINGEND op
zoek naar geschikte kandidaten:
* Per 10 juni 2017 een junior beheerder/hoofdbewoner
voor de opvang locatie Pitstop Leidsestraatweg 145
de

* 2 kookvrijwilligers voor de 1 donderdag van de maand
de
* 2 kookvrijwilligers voor de 2 dinsdag van de maand
* afwashulp woensdagavond 19.00 uur- 20.00 uur
* afwashulp donderdagavond 19.00 uur- 20.00 uur

OverHoop Koffiebranderij
De koffiebranderij komt steeds dichterbij. Als alles volgens plan verloopt wordt de koffiebranderij na de
zomervakantie geopend. De naam van de koffiebranderij wordt hoogstwaarschijnlijk:

OverHoop Koffie
Het verhaal achter deze naam laat zich raden. Het gaat tenslotte allemaal over het begeleiden naar
werk. Jongeren en ouderen die de aansluiting missen leren we een vak dat kan variëren van Barista,
koffiebrander, boekhouder, verkoper, serveerster en nog veel meer. Juist voor die jongeren en
mensen van wie de toekomst overhoop lijkt te liggen gaat dit project weer hoop geven.
Een aantal bestuursleden van ’t Centrum Inloophuis en stichting de Meerpaal ging daarom op bezoek
bij een vergelijkbaar initiatief in Den Haag bij koffiebranderij BOON. Het is een kleine winkel en
specialty coffee branderij in het gezellige Hofkwartier van Den Haag. De geur van versgebrande koffie
komt je tegemoet als je de Prinsenstraat inloopt. In de winkel staat een stoere Giesen W6
koffiebrander waarin ‘s ochtends de koffiebonen in worden geroosterd. De eigenaresse Lianne gaf ons
onder het genot van een bak eigen koffie een rondleiding en uitleg over de koffiebrander en de
Barista.
Het werkbezoek gaf een mooie indruk over hoe het er ongeveer uit zal gaan zien als we een
koffiebrander in ons Weeshuis Woerden gaan plaatsen. In de komende maanden zullen de laatste
gesprekken gevoerd worden met de brandweer en zal gekeken worden waar de koffiebrander precies
geplaatst gaat worden. De fondswerving draait op volle toeren en zo zijn we weer een stap dichterbij
de opening.

Bestuur ’t Centrum & Meerpaal op werkbezoek bij Koffiebranderij in Den Haag

Alle activiteiten nog een keer op een rij
Dinsdag
10.00 uur tot 12.00 uur : Inloop & Koffie ochtend
10.30 uur tot 11.30 uur : Gebed uur, elke week in de
gebedswinkel
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--)
13.30 uur tot 15.30 uur : 1 keer per maand Crea met Ginette
18.00 uur tot 1900 uur : Diner (kosten € 4,--)
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop

Woensdag
10.00 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 21.30 uur
Donderdag
10.00 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 15.30 uur
15.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 22.00 uur

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: 1 x per 2 weken Robs’s vragenvuur

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: Schilderen (elke week, kosten: € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: Spelkring elke 3e donderdag v/d maand

Vrijdag
10.00 uur tot 12.00 uur
10.00 uur tot 11.00 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.30 uur tot 21.30 uur

: Schilderclub (elke week, kosten € 3,--)
: Zingen in de gebedswinkel (elke week)
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
de
: Vriendentheater elke 3 vrijdag v.d.
maand.

Zaterdag
1 keer per maand wordt er een activiteit georganiseerd. Deze wordt aangekondigd op de site
Zondag
Elke eerste zondag van de maand: Kerkcafé in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, tussen 15.00
en 17.00 uur.

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

www.weeshuiswoerden.nl

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

….. Je altijd bij ons gratis gebruik kunt maken
van internet.
… We op zoek zijn naar particulieren,
bedrijven of instellingen die één van onze
evenementen per jaar voor hun rekening willen
nemen door sponsering (€ 150,-- per
evenement)

Openingstijden, Activiteiten & Colofon
OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM:

OPENINGSTIJDEN KIDB WINKEL

- Dinsdag van 10.00 tot 22.00 uur
- Woensdag van 09.30 tot 22.00 uur
- Donderdag van 10.00 tot 22.00 uur
- Vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur

Kleding kopen of even een praatje en een gratis
bakkie koffie?

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

- Dinsdag van 14.00 tot 17.00 u
- Woensdag van 9.00 tot 17.00 u
- Donderdag van 14.00 tot 17.00 u
- Vrijdag van 14.00 tot 17.00 u
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u
Kleding brengen? Zie ook openingstijden
van’t Centrum. De manden staan in de gang.

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 12.30 uur
Let op: Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er
geen vrije inloop maar wel zingen in de
Gebedswinkel en Schildersclub in ’t Centrum

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: maaike@inloophuiswoerden.info

Redactie: John Tamerus

De Centraal via E-mail? Wilt u voortaan de
Centraal elektronisch ontvangen geef dan u Emailadres 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!

Diaconale Stichting JOAC
Bezoekadres
Hogewoerd 3a-1
3441 BE Woerden
Tel: 0348-434053
E-mail:

Onderwerp
Datum

m.amahorseya@hotmail.com

: Giftenactie Inloophuis ’t Centrum
: Mei 2017

Geachte heer/mevrouw,
Evenals voorgaande jaren starten wij als Inloophuis ’t Centrum weer een giftenactie.
Het blijft financieel nog steeds een moeizame tijd voor velen van onze bezoekers. Economisch
gezien zegt men dat de crisis voorbij is, maar er zijn nog veel financiële problemen en banen staan
nog steeds op de tocht. Daarbij zien wij dat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het sociale
domein met als gevolg een steeds grotere behoefte aan een plek zoals ons Inloophuis. Wij zien
een stabiel aantal van rond de 15.000 bezoekers op jaarbasis!
Gelukkig wordt het economische beeld wat positiever. Daarom hopen en rekenen wij erop dat er
voldoende aandacht blijft bestaan voor mensen die het op sociaal en maatschappelijk vlak niet
makkelijk hebben. Want het blijkt dat juist in deze tijden de behoefte aan een plek zoals
Inloophuis ‘t Centrum groot is! Een plek waar iedereen welkom is, waar aandacht en tijd is en
waar gastvrijheid centraal staat. Een plek waar iedereen die het nodig heeft een warm thuis vindt.
Inloophuis ´t Centrum is door een initiatief van de kerken uit Woerden en omliggende plaatsen,
waaronder ook uw gemeente, tot stand gekomen. Het is in de afgelopen 24 jaar uitgegroeid tot
een niet meer weg te denken plek in onze samenleving. Vanuit een christelijke levensovertuiging
zorgt een team van ruim 70 vrijwilligers en 2 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 blijven houden, kunnen we de steun van
meelevende gemeenteleden -zoals u- beslist NIET missen. Daarom vragen wij ruimhartig uw
steun door middel van een financiële bijdrage voor dit diaconale project dicht-bij-huis, zodat de
bezoekers NIET voor een dichte deur komen te staan en hun “thuis” verliezen.
Bij voorbaat dank, namens het bestuur,
M.M. Angenent (voorzitter).
P.S.: Enkele kerken verspreiden deze brief ook middels de kerkbladen, waardoor u hem mogelijk
DUBBEL krijgt.

Wij willen u vragen uw financiële bijdrage over te maken met behulp van
online bankieren.
Bank:
IBAN:
Ten name van:

ING Bank
NL44 INGB 0000 184789
Stichting J.O.A.C Woerden

ANBI Informatie: RSIN 007922243
Mattheus: 25:
“Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij”

