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SAMEN STAAN WE STERKER 
 
Hebben we niet allemaal een stille passie? Muziek maken, schilderen, knutselen, wandelen, fietsen? 
Stel je voor dat je een passie voor muziek hebt en het liefst de hele dag door muziek maakt. Thuis doe 
je dat misschien al in bijna al je vrije uren op de zolderkamer met de deur dicht. De enige die het hoort 
ben jijzelf en misschien één zorgvuldig uitgekozen vriend. Je wordt er in stilte blij van en geniet van 
elke noot. Maar toch…. 
Er zijn veel mensen die dit herkennen en ook veel mensen die eigenlijk meer willen doen met hun 
passie. Bijvoorbeeld door zelf muziek te maken maar gelijk ook anderen mensen bereiken, op te 
treden voor publiek of samen met andere mensen je werk en talenten delen. Maar ja, dat doe je niet 
zomaar. Ook als het allemaal een beetje tegen zit in het leven dan hebben we de neiging om het maar 
alleen op te willen lossen. Stilletjes in je eigen huisje, in je eigen hoekje. Niemand weet ervan en in 
stilte lijd je soms bij elke zucht en gedachte. Maar toch… 
 
Samen staan we sterker! 
Vaak willen we het liefst zelf het wiel uitvinden, maar dat hoeft niet altijd te betekenen dat dat het 
beste is. Door ervaring hebben we geleerd dat er door hulp te vragen, samen te werken met anderen 
en te brainstormen heel veel tot stand kan komen en veel meer is op te lossen. Veel meer dan 
wanneer er maar één aan het denken is. Het geweldige aan ons Inloophuis is dat iedereen die met 
een leuk idee komt wordt gehoord! Iedereen die zich zorgen maakt mag erover praten en dit delen. 
Hoe vaak lopen we niet rond met allerlei gedachten, maar weten we niet hoe we die vorm moeten 
geven? En hoe vaak blijven we daar net zo lang mee rondlopen, totdat we het zat worden, ‘omdat het 
toch niets wordt.’ Dat is zonde, want het zijn allemaal verloren ideeën en gedachten die anders heel 
goed gebruikt zouden kunnen worden. We hebben het al zo vaak gezien dat wanneer die gedachten, 
zorgen en ideeën samenkomen het heel mooi is om te zien dat eigenlijk iedereen daarmee geholpen 
is! Voor jezelf wordt het geheel vaak een stuk helderder, maar een ander kan ook veel hebben aan 
jouw inbreng. Daarbij wordt er samen gekeken en gezocht naar de juiste mensen, organisaties, 
plekken die je kunt gebruiken voor het oplossen van problemen of het realiseren van je droom! 
 
Samen staan we sterker. Het thema voor deze nieuwsbrief en een voornemen voor het nieuwe jaar! 
 

SAMEN STAAN WE STERKER                   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. Samen staan we sterker. 
Alstublieft! Help ons weer mee! Stichting JOAC Woerden 

 (Inloophuis ’t Centrum) 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. 

Vierentwintigste jaargang  
December 2017 



 
 

   
 

SAMEN STAAN WE STERKER                 Als de muren konden spreken… 
 

 

Als er één pand is waar al vierhonderd jaar de slogan ‘Samen 
staan we sterker’ in de praktijk gebracht wordt dan is het wel in 
ons oude weeshuis. Tegenwoordig is in de grote zaal ons 
Inloophuis gevestigd. Aan de voorzijde is de gebedswinkel, de 
aankomende koffiebranderij en de Kerk in de Buurtwinkel. In de 
kelder is het theater van de vriendschap en kunnen mensen in 
crisissituaties opgevangen worden. Al onze bezoekers en gasten 
weten dat dit niet altijd zo geweest is.  
 
Het is een heel oud pand met geheimen en een turbulente 
geschiedenis. Het weeshuis herbergt tal van verhalen over de 
weeskinderen. Over de binnenvaders en binnenmoeders. Over 
een wonderkind die visioenen van een engel kreeg en uiteindelijk 
met een schip van de West-Indische Compagnie op de rotsen 
sloeg voor de kust van Wales. Over de pest die in korte tijd twaalf 
weeskinderen het leven kosten en over een binnenvader die 
onthoofd werd. Vierhonderd jaar groeide het weeshuis mee met de 
maatschappelijke problemen in de stad. 
 
Of je nu bezoeker bent, vrijwilliger, gast of bestuurslid, iedereen 
praat met regelmaat over de geheimen van het oude weeshuis. 
 

Al die verhalen en avonturen zijn samengebracht in een prachtig, laagdrempelig boekje met mooie 
pentekeningen. Vanaf nu kunnen we dus allemaal de sterke verhalen uit het oude Weeshuis Woerden 
lezen en door vertellen. De opbrengst van het boekje komt ten goede van het Inloophuis en de 
Meerpaal. Verkrijgbaar via boekhandel de Hoeksteen tegenover ons Weeshuis. Alle reden dus om 
snel een boekje te kopen. 
 
Als de muren konden spreken…..                             Aantal pagina’s: 132 
ISBN: 9789048442911                                                  Verkoopprijs: € 15,95 
	  
SAMEN STAAN WE STERKER                                              De Barista Koffie bike 
 

 
Iedereen is wel goed in iets. Iedereen heeft talenten. Toch is het niet vanzelfsprekend dat we onze 
talenten kunnen ontwikkelen. Soms is het niet zo goed gelukt op school of lukt het maar niet om aan 
het werk te komen. Soms zou je ook weleens gewoon je talenten in willen zetten en iets leuks doen. 
Bij ons heet dat begeleiden naar (vrijwilligers) werk. Gewoon iets leuks doen, je talenten ontwikkelen 
en leren wat er allemaal komt kijken bij zaken die we elke dag tegenkomen. Zaken zoals koffie.  
 
Vanuit een unieke fabriek in Roemenië werd een evenzo unieke koffie bike bij ons afgeleverd als 
onderdeel van onze OverHoop koffiebranderij. Een project om mensen naar werk te begeleiden. Heel 
binnenkort kunt U voor uw bruiloften, partijen, barbecue feestjes en bedrijfsrecepties onze OverHoop 
Koffie bike bestellen via e-mail adres: info@weeshuiswoerden.nl  
 
Onze jongens en meiden zorgen dan voor een eigen unieke en heerlijke mobiele barista bak koffie. 



 

SAMEN STAAN WE STERKER                                         Overdenking       
 

 
Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en 

zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 
1 Petrus 3:8 

 
Het is makkelijk om te erkennen dat we samen sterker zijn dan één. Al met twee mensen samen 
voelen we ons vaak sterk maar met de kracht van God zijn we nog sterker!  
 

 
 
Mensen hebben elkaar nodig. De basis daarvan ligt in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Met verschillende eigenschappen. De Vader zorgt, de Zoon vergeeft, de Geest helpt en leidt. 
Verschillend en toch verbonden. Zo is God. Lijken wij op Hem? 
 
Wij worden in de Bijbel vergeleken met een lichaam. Veel verschillende leden, met ieder een eigen 
functie, toch samen één geheel. God heeft er een wijze bedoeling mee dat we elkaar nodig hebben en 
aanvullen. Je komt daardoor tot de erkenning dat je het niet alleen kunt. Mooier nog, dat hóeft ook 
niet. In God’s bedoeling zijn mensen er voor elkaar. We kunnen zo heerlijk blij zijn met de blijden en 
intens verdrietig met de verdrietigen. We geven daarbij onszelf en investeren in elkaar, dichtbij en ver 
weg. Met aandacht, liefde, gebed, geld, hulp en post. Met vallen en opstaan, maar toch. 
 
Met kerst denken we aan de geboorte van Jezus als onze redder en Heer. Wat Jezus bezielde om 
zichzelf op te offeren, Gods liefde, dat moet ons nu ook inspireren om niet slechts aan onszelf en ons 
eigen belang te denken maar aan elkaar, aan de ander. Als je zo met elkaar meeleeft en meelijdt, dan 
moet dat je aansporen elkaar nog meer te helpen en te dienen. Deel je eigen moeiten en vreugden 
met anderen zodat zij met jou kunnen meeleven.  
 
"Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door 

de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft." 
(Efeze 4:2-3) 

	  
	  

SAMEN STAAN WE STERKER                                         Brei ze warm 
 
Samen met het Leger des Heils geloven we dat elk mens een plek in de samenleving verdient. Bij 
50|50 geven zij dat leven weer invulling. Ze ontdekken hun talenten. Ze doen werkervaring op en 
ontwikkelen structuur.  
 
Het project 50|50 Green levert Vakwerk met Groene Vingers. In weer en wind, in zomer en winter 
verzorgen jongens en meiden het onderhoud aan het groen rond veel bedrijventerreinen, 
landgoederen, begraafplaatsen, parken en bossen.  
 
Maar in de winter is het natuurlijk hartstikke koud en helpt een dikke sjaal of een goede gebreide 
wollen muts en een paar wanten om het warm te houden. Daarom zijn we in het Inloophuis voor hen 
volop aan het breien onder het motto ‘Brei ze warm’.  
 
 
 
 
 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  



SAMEN STAAN WE STERKER                                       Nieuwe theater directeur  
 

 

Het Theater van de vriendschap is een prachtig initiatief 
waarbij iedereen met of zonder talent de kans krijgt dit te laten 
zien en het verder te ontwikkelen. De één laat zien hoe 
geweldig hij kan zingen of een instrument kan bespelen en de 
ander is een geboren verhalen verteller.  
 
We zijn één van de eerste kleine theaters die klaar staan om 
nieuw talent in de schijnwerpers te zetten. Ons theater wordt 
opgeknapt om nog betere aansluiting te vinden bij ons publiek 
en de sterren van het theater. Elke 3e vrijdag van de maand 
in de kelder van het Weeshuis. 
 
Joost Grundmann was de eerste directeur van het Theater van 
de vriendschap en wordt nu opgevolgd door Rob Muijt. 
Iedereen is vrij om in het minitheater muziek, cabaret of 
andere voorstellingen te organiseren. Iedereen kan gratis de 
ruimte reserveren in overleg met één van de coördinatoren of 
Rob Muijt als kersverse theater directeur.  
Tel. 0348-434053 of e-mail: robmuijt@hotmail.com  

 
 
SAMEN STAAN WE STERKER                                   Winterkleding en schoenen 
 
Zo rond de kerstdagen en met al een flink pak sneeuw achter de rug 
realiseren we ons dat warme kleren en goede schoenen belangrijk zijn. 
Toch is dat niet vanzelfsprekend voor iedereen.     
 
De Kerk In De Buurtwinkel is er voor iedereen. Er zijn prachtige kleren te 
koop voor zachte prijsjes. Iedereen is welkom. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMEN STAAN WE STERKER                                            Vacatures vrijwilligers 
 
Er is in de laatste jaren veel veranderd in onze samenleving. Hoewel vrijwilligers in tal van branches al 
lang onmisbaar waren lijkt hun rol nu groter en belangrijker dan ooit. Vrijwilligers zijn nodig om 
kwetsbare mensen te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Vrijwilligers zijn een 
onmisbare schakel geworden, ook in ons Inloophuis. Wij mogen trots zijn op al de vrijwilligers die ons 
al steunen. Toch hebben we ook nu weer een paar vacatures. Er zijn meerdere functies waar we 
enthousiaste vrijwilligers voor zoeken; 
- Afwashulp dinsdag avond (19.00 u tot 20.00 u) 
- Lunch kok woensdag middag (11.30 u tot 13.30 u) 
- Barvrijwilliger - gastvrouw/heer woensdag om de week (19.00 u tot 22.00 u) 
- Barvrijwilliger - gastvrouw/heer dinsdag en woensdag (13.30 u tot 16.30 u) 
 
Als u geïnteresseerd bent in één of meer van de bovenstaande vacatures, kunt u contact opnemen via 
maaike.van.oosterom@legerdesheils.nl of telefonisch via één van onze coördinatoren 0348-434053. 
 
 
 



SAMEN STAAN WE STERKER                                        OverHoop Koffiebranderij 
 
De koffiebrander is geplaatst en werkt. Er zijn nieuwe gasleidingen aangelegd, de vloer waarop de 
brander is geplaatst is verstevigd, de oude regentenkamer is geschilderd en de eerste groene 
koffiebonen zijn gebrand. In de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting en dan 
kan het branden van koffie beginnen.  
 

OverHoop Koffie 
 
Het verhaal achter deze naam hebben we al een keer uitgelegd. Het gaat niet in de eerste plaats om 
het branden van koffie maar om 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 waar hun toekomst overhoop lijkt te 
liggen gaat dit project weer hoop geven.  
 

 
 

Het hele raam aan de voorzijde moest eruit om de koffiebrander te kunnen plaatsen 
 
We zoeken nog naar een datum om de koffiebranderij officieel te openen maar iedereen mag al 
stiekem om het hoekje kijken. Hou de website in de gaten voor de exacte openingsdatum en de 
laatste nieuwtjes rondom OverHoop koffie. www.weeshuiswoerden.nl  
 
 
SAMEN STAAN WE STERKER                 Leger des Heils vaste partner 
 
 

 

 

Lang, lang geleden zei William Booth, de oprichter van het Leger des 
Heils de woorden:  
 
Je kunt de harten van mensen niet opwarmen met Gods liefde zolang ze 
een lege maag en koude voeten hebben. 
 
Woorden en daden die volledig aansluiten op wie en wat we nastreven in 
het Weeshuis. De samenwerking met het Leger des Heils breidt zich 
steeds verder uit. Inmiddels hebben we met elkaar drie opvang locaties in 
Woerden waar we jongeren opvangen die het even niet alleen redden en 
waar we ook mensen opvangen die even geen dak of thuis meer hebben.  

 
Samen staan we sterker kan alleen maar als je echt samen 
wilt werken. Juist daarom hebben Stichting JOAC (Inloophuis 
’t Centrum), Stichting de Meerpaal en het Leger des Heils de 
handen ineengeslagen. Juist daarom zien we nu steeds meer 
fantastische initiatieven waarbij we onze krachten kunnen 
bundelen. Zo hebben we inmiddels permanent twaalf bedden 
beschikbaar voor (crisis) opvang, hebben we een 2e hands 
kledingwinkel waar iedereen voor een zacht prijsje warme 
kleding kan kopen, hebben we een Inloophuis waar tegen heel 
lage prijzen een warme maaltijd genuttigd kan worden. Samen 
staan we sterker!  
 



 
SAMEN STAAN WE STERKER                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 : GEBEDS 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 
                                         (Elke 3e dinsdagmiddag van de maand) 
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 : Inloop & Koffie ochtend 
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--) 
13.30 uur tot 18.00 uur  : Inloop 
18.00 uur tot 1900 uur : Diner (kosten € 4,--) 
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop 
20.00 uur tot 21.30 uur : 1 x per 2 weken ROB’S VRAGEN(V)UUR 
                                         (op de even weken) 

Donderdag 
10.00 uur tot 12.30 uur : Inloop & Koffie ochtend 
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--) 
13.30 uur tot 15.30 uur  : SCHILDEREN (elke week, kosten: € 2,--) 
15.30 uur tot 18.00 uur  : Inloop 
18.00 uur tot 1900 uur : Diner (kosten € 4,--) 
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop 
20.00 uur tot 22.00 uur : SPELKRING elke 3e donderdag van de  
                                         maand  

 

 

Vrijdag  
10.00 uur tot 12.00 uur : SCHILDEREN (elke week, kosten € 3,-) 
10.00 uur tot 11.00 uur  : ZINGEN in de gebedswinkel (elke week) 
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--) 
13.30 uur tot 18.00 uur  : Inloop 
18.00 uur tot 1900 uur : Diner (kosten € 4,--) 
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop 
19.30 uur tot 22.00 uur : THEATER VAN DE VRIENDSCHAP 
                                        (elke 3e vrijdag van de maand) 

 

Zaterdag 
Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd. Deze wordt aangekondigd op de website en-of 
met flyers aan de bar in het Inloophuis. 

Zondag  
Elke eerst zondag van de maand: KERKCAFE in de opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, tussen 15.00 
en 17.00 uur. 



 
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.  

 
 
  
 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar. 
We nodigen u uit op onze nieuwjaarsreceptie vrijdag 5 januari 20.00 uur 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 
 
Redactie:   John Tamerus 
 

De Centraal via E-mail?   Wilt u voortaan de 
Centraal elektronisch ontvangen geef dan uw E-
mailadres 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 
  
corrie@inloophuiswoerden.info 
  
Bij voorbaat dank! 

 

  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


