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Voorwoord
Het was niet bewust maar misschien wel ingegeven door iets innerlijks om te wachten met dit
voorwoord tot na de Tweede Kamer verkiezingen. Waarom dan zou je je kunnen afvragen?
Ik denk dat het te maken heeft met de onzekere tijd waarin we leven en de vraag waar gaan
we naartoe als samenleving. Het zou allemaal weer beter gaan met ons Nederland en we
zijn uit de crisis, maar is dat nu echt zo en wat merken wij er dan van? Niet veel als je het mij
vraagt maar misschien komt dat ook wel door het na-ijl effect van de crisis. Toen de eerste
crisis in 2009 begon was het de eerste jaren ook niet echt heel goed merkbaar, uiteindelijk
wel natuurlijk en misschien is dat met het herstel net zo. Laten we positief blijven en uitgaan
van het feit dat het ook merkbaar wordt voor de meeste van ons en ook vieren dat het
“verkeerde sentiment” in onze samenleving, door te generaliseren, geen overwinning heeft
geboekt. Een samenleving waar we elkaar uitsluiten en onze naaste niet zien staan, wie dat
ook mag zijn, vluchteling, vreemdeling of gewoon je buurman of –vrouw, kan gewoon niet!
Zo gaat het ook NIET in ons Inloophuis, daar staat de deur altijd open voor iedereen, of je nu
gewoon even wilt inlopen en/of een plek zoekt om tot rust te komen of als je het nodig hebt
om even samen te zijn en een praatje te maken. Het is en blijft 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.
Ons Inloophuis is van ons allemaal en zo zou het ook in onze samenleving moeten zijn, een
samenleving gaat om “Samen Leven” en niet om ikke, ikke en de rest kan stikken. Laten we
met elkaar samen dit voorbeeld zijn en dit ook uitdragen buiten ons veilige en warme
“THUIS” ons Inloophuis. 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 ervaren dankzij
elkaar en dankzij het continue aanpassen aan de omstandigheden om ons heen.
Ook dit jaar ligt er weer een jaarverslag voor U van waaruit U zich een meer dan uitstekend
beeld kunt vormen van wat er zoal heeft plaatsgevonden in en rondom het Inloophuis. Een
jaar met opnieuw 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. Wij kunnen terugkijken op een succesvol
verlopen 2016 waarin de veranderingen nog steeds doorgaan omdat we op die manier
kunnen blijven wie we zijn en wat we zijn.
Afgelopen jaar zijn onze coördinatoren Maaike van Oosterom en Reina Leenhouts-van der
Maas in dienst getreden bij het Leger des Heils, die als partner de professionele bijstand van
onze stichting gaat invullen. Mevrouw Tamerus heeft er voor gekozen haar werkzaamheden
als coördinator neer te leggen en zich weer op haar veelomvattende werkzaamheden als
beheerder van het pand te concentreren. Van de heer de Bruijn hebben we op professionele
wijze doormiddel van een vaststellingsovereenkomst afscheid genomen. In ons bestuur
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heeft zich afgelopen jaar geen wisseling voorgedaan. Helaas hebben we nog steeds geen
bestuurslid PR kunnen benoemen. Deze positie in ons bestuur blijft dus vacant.
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 jullie inzet, enthousiasme en betrokkenheid.
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!
Als laatste maar zeker niet als minste wil ik 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 2017 op ons werk rusten.
Ook dit jaar wil ik het voorwoord weer eindigen met iets om over na te denken. Het verhaaltje
heet “Een verschil van dag en nacht”.
Marc Angenent (Voorzitter)
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Een verschil van dag en nacht?
Een oude wijze vroeg eens aan zijn leerlingen:
‘Hoe bepaal je het moment dat de nacht ten einde is en de dag begint?’
‘Is het wanneer je uit de verte een hond van een schaap kunt
onderscheiden?’ Vroeg een van de leerlingen. ‘Nee’ zei de leraar.
‘Is het als je van verre een eikenboom van een kastanjeboom kunt
onderscheiden?’ vroeg een ander.
‘Nee’, zei de leraar.
‘Maar wat dan?’ vroegen de leerlingen.
‘Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster
of broeder ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.’
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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 2016 is de jaarvergadering gehouden op 13
juni. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende kerken
en dat zijn in 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hervormde Gemeente Harmelen
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 22 15 16 74
Bank: ING Bank
IBAN: NL44 INGB 0000 184789
Samenstelling dagelijks bestuur
Mariëlle Angenent-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 van dinsdag tot vrijdag 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.
Zonder de coördinatoren en velen vrijwilligers zou ’t Centrum niet voort kunnen bestaan.
De samenstelling van de coördinatoren is in 2016 als volgt:
• Jacco de Bruijn
• John en Corrie Tamerus
• Maaike van Oosterom
• Reina Leenhouts - van der Maas
• Wilma Moorlag (oproepkracht)
Naast de inzet van de coördinatoren 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 er bijna 70 vrijwilligers werkzaam (zie het overzicht op
de volgende pagina).
Ook 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.

Jaarverslag 2016 Inloophuis ‘t Centrum

9

KOOKVRIJWILLIGERS
2016

GASTVROUWEN/GASTHEREN
2016

!!

!!

Angenent, Marc
Beijer, Audrey
Berghoef, Jo
Bierlag, Thom
Blonk, Cees
Bril, Carla
Diekerhof, Judith
Drogenbroek, v Cor
Gottenbos, Sandra
Griffioen, Jan
Griffioen, Mieke
Hoef, vd Charlotta
Hueting, Gerard
Iersel, Elly
Kaat, Rudy
Kuijpers, Belia
Lassche, Esther
Leer, v Zwaantje
Lek, van der Bas
Linden, van der Metty
Meulen, van der Oeds
Moorlag, Wilma
Mostert, Gerdina
Nap, Ada
Os, van An
Plomp, Rita
Plomp, Zwanet
Schouten, Iet
Smaling, Ria
Staal, Dick
Ton, Jan
Veldhuijzen, Henk
Verlaan, Willy-Janne
Wilms, Kars

Bakhuizen, Ginette
Beukers, Mieke
Drie, van Gert
Fraser, Janet
Gerges, Salwa
Gier, de Dineke
Griendt, van der Lucy
Groenedijk, Gerard
Grundmann, Joost
Hoeven, van der Alida
Jonge, de Nel
Jongejan, Geertje
Kuijpers, Belia
Langeraar, Aart
Langeraar, Anneke
Mansout, Iptisaam
Mill, van Robert
Moorlag, Wilma
Muijt, Rob
Neut, van der Nel
Rijfkogel Tini
Werrie, Clari
Werrie, Wim
Wind, van der Janneke
Wongasoy, Ruben
Inval gastvrouwen/gastheren
Luinen, van Rina
Verburg, Frits
Verwer, Anouk
Kastelein, Nine

Inval kookvrijwilligers
Boom, Lia
Buijs, Joke
Hack, Bep
Hack, Gerard
Hagendijk, Marijke
Rouw, Henny
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Financiën

TOELICHTING OP DE BALANS EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Het boekjaar 2016 is met een verlies van € 15.627 afgesloten.
Aan de inkomsten kant zijn de volgende bijzonderheden te melden:
Eén kerk heeft haar bijdrage participerende kerken van 2015 alsnog in 2016 betaald en een andere kerk
heeft haar bijdrage in 2017 betaald maar kon nog wel meegeteld worden in 2016
Bij Bijdrage Div. Instellingen zit een bedrag van € 1.000 bestemt voor de op te zetten Koffiebranderij.
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 Koeiemart geteld.
Aan de uitgaven kant zijn de personele lasten drastisch veranderd. Per oktober zijn er geen
coördinatoren meer in dienst. Per september zijn 2 coördinatoren gedetacheerd bij het Leger des Heils
wat gevolgen heeft voor de salariëring.
In de post inventaris zit de aanschaf van een nieuw ingebouwde keuken ter waarde van € 11.724
Specificatie nog te betalen posten
Huur en Energie
Reservering Salaris
Administratie kosten
Belastingen/Zorg&Welzijn
Helft voor aanschaf wasdroger
Bijdrage Welzijn Woerden
Drukwerk

Specificatie nog te ontvangen posten
Retour verzuimverzekering
Diac.Herv.Gem.Oudewater

Jaarverslag 2016 Inloophuis ‘t Centrum

2015
3.016
1.078
121
660

_236
5.111

2016
3.111
12.890
181
306
457
100
_ 339
17.384
2016
126
917
1.043
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Exploitatiesaldo bar en maaltijden

Begroting 2016

Realisatie 2016

Realisatie 2015

Opbrengst Bar
Opbrengst Maaltijden
Opbrengst Lunch
Totaal opbrengsten

4.500
12.500
2.000
19.000

5.177
16.678
1.962
23.817

5.226
16.414
2.510
24.150

Inkopen bar
Inkopen maaltijden
Inkopen lunch
Totaal kosten
Saldo bar en maaltijden

2.000
9.500
1.000
12.500
6.500

3.168
11.125
1.746
16.039
7.778

2.780
11.362
1.963
16.105
8.045
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Kerngetallen
Ook dit jaar hebben weer veel bezoekers de weg naar het Inloophuis ´t Centrum kunnen
vinden. Niet alleen mensen vanuit Woerden, maar ook vanuit omliggende dorpen en steden.
Daar zijn wij heel blij en dankbaar voor.
Het aantal bezoekers is in 2016 licht gedaald, van in totaal 15.130 aantal bezoekers in 2015
naar 14.773 in 2016. De daling is vooral zichtbaar op de woensdagen en de donderdagen.
Op deze dagen zijn er minder bezoekers en zijn er ook minder maaltijden uitgedeeld. Op de
dinsdagen en op de vrijdagen is een hele lichte stijging van het aantal bezoekers zichtbaar.
Desondanks de lichte daling van het aantal bezoekers met 2 procent zijn wij toch verheugd
dat nog steeds een groot aantal bezoekers ons weten te vinden. Het hoge aantal bezoekers
bevestigt het belang en het bestaansrecht van Inloophuis ’t Centrum.
Als we naar het aantal genuttigde maaltijden kijken is goed zichtbaar dat de diners op de
dinsdagen het beste worden bezocht. Het aantal bezoekers tijdens deze diners is dan ook
gestegen met 4 procent. De diners op de woensdagen zijn daaropvolgend het best bezocht.
Ondanks de lichte daling in zijn totaliteit, zijn de bezoekers op de dinsdagen en de vrijdagen
met kleine aantallen toegenomen.

Totaal!aantal!bezoekers!per!jaar!
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Bezoekers woensdag
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Activiteiten
Jaarlijks worden er, tot grote vreugd van onze bezoekers veel verschillende activiteiten
georganiseerd. Dit kunnen maandelijks of jaarlijks terugkerende activiteiten zijn en vinden
zowel binnen als buiten het Inloophuis plaats.
Hieronder een aantal activiteiten op een rij, zodat u inzicht krijgt in wat wij zoal organiseren.
Schildersclub ‘t Regentenpenseel
Wekelijks vindt de Schildersclub ’t Regentenpenseel plaats in Inloophuis ’t Centrum. In 2016
is er elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur door geïnteresseerden geschilderd in de
Regentenkamer van de Meerpaal. De schildersclub is gestart in 2012. Er wordt voornamelijk
geschilderd met aquarel.

Creamiddag
Elke dinsdagmiddag vindt de
Creamiddag plaats. Deelnemers
worden elke week creatief aan de slag
gezet. En genieten van het samenzijn.
Net voor de Kerst hebben de
deelnemers een mooi Kerststuk
gemaakt.
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BBQ heren van de Tafelronde
Voor de twaalfde 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.
Bezoek Rosarium in Doorn
De bezoekers van ´t Centrum hebben dit jaar het Rosarium in Doorn bezocht. De bezoekers
hebben de Utrechtse Heuvelrug ontdekt op trapkarren. Na het bezoek hebben ze de dag
gezamenlijk afgesloten bij Midas, waar ze hebben genoten van een heerlijke maaltijd. Het
was een zonnige en geslaagde dag.

Wekelijkse activiteiten
Het Inloophuis is bijna de gehele week geopend, alleen op de maandagen kunnen de
bezoekers er niet terecht. Vanaf de dinsdagen tot de vrijdagen 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 vanaf 12.30 uur wordt geserveerd.
Daarnaast kunnen bezoekers op dinsdag tot en met vrijdag genieten van een warme
maaltijd. Een warme maaltijd wordt geserveerd voor maximaal 30 personen en 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.
Meer activiteiten
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Naast vaste wekelijkse activiteiten organiseert ´t Centrum ook extra activiteiten. Zo zijn er dit
jaar bingo- en karaoke -avonden georganiseerd. En is er dit jaar een uitstapje naar het
Rosarium in Doorn georganiseerd.
Een overzicht van alle georganiseerde activiteiten van 2016 is hieronder schematisch
weergegeven.

Activiteitenkalender 2016
4 januari

Nieuwjaarsreceptie

25 maart

Paaslunch

27 april

Koningsdag

7 mei

Uitstapje Rosarium in Doorn

11 juni

Vrijwilligersdag

11 juni
25 juni

RABO sponsor Fietstocht, opbrengst
Inloophuis ‘t Centrum
Straattheater

2 juli

Hollandse spelletjes met BBQ

25 juli – 13 augustus

Zomersluiting

16 september

Bingo avond

17 september

BBQ met de Heren van de Tafelronde

26 oktober

Koeiemart

5 november

Verwendag

11 november

Karaoke avond

26 november

Sinterklaasfeest

17 december

Kerstdiner

19 december

Opening vernieuwde keuken

20 december

Kerststukjes maken

23 december

Kerstlunch

23 december

Kerstwandeling en theatervoorstelling

Jaarverslag 2016 Inloophuis ‘t Centrum

17

Public Relations
Public Relations is belangrijk om de boodschap en het bestaansrecht van Inloophuis
´t Centrum naar buiten te brengen. Het is een middel om nog meer bekendheid te genereren
en te laten zien wat ´t Centrum voor de maatschappij betekend. 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
Jaarlijks worden donateurs, kerken en belangstellenden op de hoogte gehouden over het
reilen en zeilen van ’t Centrum. Dit gebeurd via de eigen nieuwsbrief ‘Centraal’, die dit jaar
vier keer is verschenen (tevens als bijlage aan dit verslag toegevoegd). De ‘Centraal’ wordt
zowel via post als e-mail onder 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 ‘t Centrum. 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 meer informatie te
vinden over de activiteiten die plaatsvinden binnen ’t Centrum, maar ook de wekelijkse
menu’s worden hier getoond. Extra informatie zoals de openingstijden, het jaarverslag en
extra specifieke activiteiten zijn hier ook terug te vinden.
Social Media
Social Media is in deze tijd erg belangrijk en juist daarom houdt Inloophuis ’t Centrum deze
ook nauwkeurig bij. ’t Centrum gebruikt voornamelijk Facebook 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.
Link naar social media van Inloophuis ’t Centrum:
• Facebook: https://www.facebook.com/pages/Inloophuis-t-CentrumWoerden/331484296953415?fref=ts
Radio-uitzending
Dit jaar was Inloophuis ’t Centrum niet op tv te bewonderen, maar waren voorzitter Marc
Angenent en John Tamerus te beluisteren via de Stichting Omroep Kerken Woerden
(SOKW). In het radioprogramma ‘Gastvrij’ werden zij geïnterviewd door Theo den Braber,
waar Marc en John vertelden over de toekomstvisie van Inloophuis ’t Centrum.

De radio-uitzending waar Inloophuis ’t Centrum wordt uitgelicht is te vinden via de url:

Jaarverslag 2016 Inloophuis ‘t Centrum

18

http://sokw.nl/node/1136
Een overzicht van de PR-activiteiten in 2016
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 Tafelronde
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Bijlage
•
•
•
•
•

Notulen jaarvergadering 13 juni 2016
Centraal mei 2016
Centraal extra juli 2016
Centraal september 2016
Centraal december 2016
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Bijlage 1

Notulen van de algemene bestuursvergadering van
Inloophuis ’t Centrum
d.d. 13 juni 2016
!
Aanwezig: Marc Angenent

voorzitter

Margriet van Buren

penningmeester tevens namens CGKV Woerden

Gert van Drie

namens de Hervormde Gemeente Woerden Oost

Marielle Angenent

secretaris

Agnes Scholten

namens de PKN Linschoten

Gerie Spijker

namens de Hervormde Gemeente Woerden

Corrie Tamerus

coördinator ’t Centrum / beheerder de Meerpaal

John Tamerus

coördinator ’t Centrum / beheerder de Meerpaal

Bert Hagoort

namens de Hervormde gemeente Oudewater/Hekendorp

Gert van Drie

namens de Hervormde Kerk Woerden

John van der Velde

namens de Hervormde Kerk Woerden

Jan van Bemmel

namens de PKN Woerden

Ton Bos

namens de CGKV Woerden

Patsy Heida

namens de Gereformeerde Kerk Woerden

Maarten Hilgeman

namens de Hervormde Gemeente Linschoten

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 22e algemene
bestuursvergadering. Hij leest uit Jacobus 2: 14-26 en opent de vergadering met gebed.
Met een terugblik op de gebeurtenissen in ’t Centrum haalt hij enkele belangrijke zaken aan:
2015 is in ’t algemeen een goed jaar geweest voor ’t Centrum
Qua financiën heeft ’t Centrum het dit jaar niet slecht gedaan. Voornamelijk als in
ogenschouw wordt genomen dat ’t Centrum de helft minder aan inkomsten van in diverse
instellingen krijgt. Ondanks dat ’t Centrum het niet slecht heeft gedaan, is er toch beperkt
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 de voorzitter
spreekt de hoop uit dat zij ook in het komende jaar hun bijdragen zullen verhogen.
Qua bezoekers wordt ’t Centrum steeds beter bezocht.
De voorzitter spreekt zijn waardering en bewondering uit over het team en alle vrijwilligers
die het mogelijk maken dat ’t Centrum een plek is om je thuis te voelen en thuis te komen.
Net zoals in voorgaande vergadering vraagt de voorzitter wederom aan de participanten
vooral in eigen kring te blijven zoeken naar vrijwilligers, omdat daarin een blijvend verloop is.

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 1 juni 2015
De notulen van de vorige algemene jaarvergadering wordt per pagina doorgenomen. De
notulen worden uiteindelijk zonder aanpassingen vastgesteld. De voorzitter bedankt de
notulist voor het opstellen van de notulen.

4. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt pagina per pagina doorgenomen Aanwezigen kunnen per pagina opof aanmerkingen maken.
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De voorzitter vermeld dat ook dit jaar het jaarverslag niet in druk is, maar uitsluitend via
internet beschikbaar i.v.m. met het ontbreken van een sponsor voor het financieren van de
drukkosten.
De functie van bestuurslid voor de PR is nog steeds vacant. Uiteraard blijft het bestuur
zoeken naar een gegadigde. Ook vraagt de voorzitter de participanten in de kring blijven
zoeken naar een PR-bestuurslid.
De kascontrolecommissie heeft 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 worden uitgevoerd door de CGKV
en de Gereformeerde Kerk Woerden.
Het jaarverslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld. Met dank aan de notulist en
opsteller van het jaarverslag.

5. Begroting 2017
De voorzitter geeft aan dat conform de systematiek van de afgelopen jaren waar Inloophuis ’t
Centrum een garantstellingvragen voor 31 december aan de participanten vraagt, dit ook dit
jaar weer zal worden gedaan. Zo wil het bestuur van Inloophuis ‘t Centrum vasthouden aan
deze systematiek conform de statuten om in ieder geval een blijvend betere financiële
sturing te houden. Het doel is duidelijk: proberen de begroting te laten sluiten en
garantstelling te krijgen voor het tekort conform de ooit getekende akte bij de oprichting van ’t
Centrum.
De voorzitter legt de opgestelde begroting voor 2017 voor aan de aanwezigen. En geeft aan
dat de veranderingen die wij willen voorstellen en tijdens deze vergadering besluiten op de
begroting van 2017 nog geen invloed zullen hebben maar pas op de jaren daarna.
De begroting voor 2017 werd met algemene instemming goedgekeurd.

6. Veranderingen Inloophuis ’t Centrum
De voorzitter blikt kort terug op de laatste jaren. Benoemt de veranderende openingstijden,
maar ook de positieve veranderingen door de samenwerking en samenhang met de
Meerpaal, de Kerk in de Buurtwinkel en de Gebedswinkel.
Met alle veranderingen en ziekte van één van de coördinatoren en bijna honderd vrijwilligers
besloot het bestuur in het eerste kwartaal van 2015 een paar veranderingen door te voeren. !
-

De grootste veranderingen was een nieuwe planning voor onze coördinatoren en de
aanname van een extra coördinator, dit lijkt niet veel om hand te hebben maar
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-

-

bezoekers zijn natuurlijk wel gewend aan een bepaald persoon op een bepaald
dagdeel. Desondanks vond het bestuur om tal van redenen van persoonlijke en
organisatorische aard dat de nieuwe planning beter aansluit bij alle veranderingen in
en om het Inloophuis.
Daarnaast is er een coördinatorenbegeleider aangesteld inde persoon van John
Tamerus. Met tevens het mandaat vanuit het bestuur om een aantal dagelijkse
beslissingen te kunnen nemen, te denken valt aan verlof, toestemming voor uitgaven
boven de 100,00 euro, aannemen van stagiaires of nieuwe vrijwilligers en hij is
aanspreekpunt als er zich bijzondere gebeurtenissen voordoen.
Verdeling van speciale evenementen onder de coördinatoren om de belasting te
verdelen en de variatie erin te houden.

!
Het zijn voornamelijk positieve veranderingen geweest. Maar naast deze veranderingen
hebben de voorzitter en John Tamerus, met instemming van het dagelijks bestuur, ook
voorbereiding ingezet die Inloophuis ’t Centrum moet wapenen voor de toekomst.
In voorgaande algemene jaarvergaderingen is meerdere malen de vraag gesteld na te
denken hoe Inloophuis ’t Centrum zich kan voorbereiden op een toekomst die financieel
haalbaar is en stabiel genoeg is om ook in mindere tijden te kunnen doorstaan.
Er zijn een aantal plannen voorbereid en ingang gezet. De plannen zijn voornamelijk een
samenspel van een aantal initiatieven.
De voorzitter legt de plannen voor aan de participanten. In grote lijnen houden de
veranderingen het volgende in:
•

Samenwerkingscontract met het Leger des Heils afgestemd met Jan Jans algemeen
directeur Midden Nederland;
Er is gezocht naar een professionele partij die ideologisch achter de doelstelling van de
stichting staat en in staat is continuïteit te brengen op personeelsgebied en onze
vrijwilligers kan toerusten. Er zijn vrijblijvende oriënterende gesprekken met Leger des
Heils gevoerd om te kijken of er een mogelijkheid was om onze coördinatoren op de
loonlijst te krijgen van het Leger des Heils en daarna terug te detacheren naar het
Inloophuis. Hierdoor zou er continuïteit bij ziekte en/of verloop ontstaan, maar ook
professionaliteit en toerusting en op termijn ruimte in de exploitatie dus een financieel
draagbaar model. Het Leger des Heils stond hier positief tegenover maar vindt wel dat er
een manier gevonden moet worden om dit te financieren op termijn, ook de financiën van
het Leger des Heils moeten op orde blijven. Door de vraag naar een financieringsplan, is
het tweede plan ontstaan.

•

Opzet project begeleiden naar werk;
Een eigen koffiebranderij waar we een win - win - win mee hopen te behalen. Ten
eerste gaat het om een origineel idee waarbij we jongeren en ouderen die de
aansluiting tot de arbeidsmarkt verloren hebben en in de bijstand zitten kunnen
helpen bij het (her)vinden van een arbeidsritme en het opbouwen van skills om weer
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een baan te krijgen. Ten tweede is het een initiatief dat ons als Christenen en kerk
helpt om op een originele manier zichtbaar(der) te zijn in de samenleving. Als derde
win- win is het een initiatief met veel potentie als je naar het unieke partnership kijkt. (
't Centrum - Leger de Heils en Meerpaal) . Een pilot in deze samenstelling maakt dat
we ons sowieso geen zorgen hoeven te maken over onze eerste klantenwerving. Als
we onszelf als partners als eerste klant van onszelf zien met onze achterban dan
raken we alle koffie die we kunnen branden sowieso kwijt en moeten we
waarschijnlijk al snel uitbreiden. Feitelijk als vierde win en daar ligt de financiering van
de coördinatoren op de loonlijst moeten we in deze pilot kijken of dit een
'winstgevend' project kan zijn waardoor het boven 'self supporting' en ideële
doelstelling uitstijgt maar ook nog inkomen genereert voor zowel de medewerkers als
de achterliggende organisaties (ten behoeve van de ideële doelstelling). Een
prestatiecontract met de gemeente als we toeleiding naar werk voor elkaar krijgen is
dan nog een extra financiële tegemoetkoming in dit alles.
Deze eerste pilot moet Inloophuis ‘t Centrum helpen of een eigen merk als Leger
koffie (internationaal 'Army Coffee') nieuwe mogelijkheden biedt rondom de hierboven
genoemde win-win-win-win doelstellingen.
Als dit zo is dan zou het gemakkelijk een te kopiëren concept kunnen zijn (nationaal
en internationaal). Een eerste anonieme financier met een bedrag van 15.000 euro
heeft zich al gemeld. We hebben een concept businessplan klaar die nu wordt
voorzien van input/commentaar van de diverse partijen met als doelstelling, stip op
de muur, opening van de branderij uiterlijk einde derde kwartaal/begin vierde kwartaal
van dit jaar.

•

Samenwerking bestuursniveau met de Meerpaal met op termijn een fusie.
Derde punt is de bestuurlijke samenwerking met het bestuur van de Meerpaal. Hier is
en gesprek over gevoerd en men staat daar positief tegenover en wil dit graag
formaliseren. Een fusie is bespreekbaar maar dan moet de oplossing met het
personeel/coördinatoren wel een feit zijn omdat men financieel deze last er niet bij wil
hebben.
Zo is volgens mij gelijk duidelijk hoe alle plannen is elkaar passen en in elkaar grijpen
maar door effectuering hiervan ligt er een fundament qua continuïteit en financieel
draagvlak onder het Inloophuis die toekomstbestendig is.

Bovenstaande plan(nen) moeten door de aanwezigen gesteund worden. Voordat de
voorzitter overgaat tot het besluitvormingsproces, legt hij eerst uit wat de gevolgen zullen zijn
met betrekking tot het contractueel vastleggen van de relatie met het Leger des Heils, de
koffiebranderij en de bestuurlijke fusie met de Meerpaal.
Met betrekking tot het contractueel vastleggen van de relatie met het Leger des Heils gaat
dan om de volgende besluiten:
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-

Twee medewerkers (20 uur per medewerker) kunnen op de loonlijst bij het Leger.
Inloophuis ’t Centrum doneert aan Leger de huidige kosten en zullen terug
detacheren aan het Inloophuis in de komende jaren zullen de kosten van de donatie
dienen te vervallen op basis van inkomsten andere te starten initiatieven.
Feitelijk ontslag 4 coördinatoren op basis van een vaststellingsovereenkomst, UWV
traject zien te vermijden. Ik denk dat voor één van de coördinatoren dit ontslag ons
maximaal 3.000 euro kan gaan kosten. Nieuwe functieprofiel is beschikbaar,
minimaal HBO en eerst zullen de huidige coördinatoren de kans krijgen om op deze
functie te solliciteren.

Tweede traject Koffiebranderij:
-

Samen met Leger en Inloophuis en Meerpaal zorgen voor huisvesting op basis van
businessplan.
Investering op basis van donaties en fondswerving en een eigen investering uit EV
van 10.000 euro. Dit is echt een investering omdat op basis van het succes dit zich
terugbetaald door de loonsom donatie aan het Leger te kunnen laten vervallen,
opbrengst of uitgave vermindering van minimaal 30.000 op jaarbasis. Waardoor op
termijn een gezond financieel evenwicht ontstaat.

Derde traject bestuurlijke samenwerking en op termijn bestuurlijke fusie

-

Hierbij zullen de Meerpaal en Inloophuis ’t Centrum bestuurlijk gaan samenwerken,
wat in de toekomst zou kunnen leiden tot een bestuurlijke fusie.

De aanwezigen staan positief tegenover de besproken en uitgelegde plannen en besluiten
tezamen dat de plannen verder zullen worden opgepakt en zo waar mogelijk worden
uitgevoerd. De enige kanttekening die sommigen hebben is dat wanneer er een bestuurlijke
fusie zal volgen van de Meerpaal en Inloophuis ’t Centrum wellicht sommige kerken zich
zullen terugtrekken en niet meer willen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Echter is
het nog niet zover en zal het bestuur van Inloophuis ’t Centrum alle participanten informeren
wanneer dit ook daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden.
Na dit akkoord zal nu voornamelijk verder worden gewerkt aan de eerste twee plannen en
zullen er ook verdere stappen worden ondernomen. De participerende kerken worden hier
doormiddel van brieven of e-mails op de hoogte gehouden.

7. Rondvraag
Uiteindelijk vraagt de voorzitter of er nog vragen zijn. Deze zijn er niet. De voorzitter wordt
bedankt voor het voorzitten van de vergadering en het verhelderen van de activiteiten en
plannen van Inloophuis ’t Centrum.
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8. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun bijdragen aan deze vergadering en sluit af met het Luthers
avondgebed.

Centraal

Drieëntwintigste jaargang
Mei 2016

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

Column van Kelly
Een verandering vindt plaats doordat gewone mensen
buitengewone dingen doen.
Honden en ook mensen zijn gewoontedieren. Wanneer we
iets voor langere tijd gewend zijn dan willen we dit graag zo
houden. Toch is verandering iets wat bij het leven hoort en
wat niet valt te vermijden. Het leven zit namelijk vol met
veranderingen en overgangen.
Zonder dat we er erg in hebben zorgen we zelf vaak voor de
verandering. We hebben tenslotte allemaal dromen,
voornemens, wensen en verlangens en proberen die bewust
of onbewust te realiseren.
Zet maar eens op een rijtje voor jezelf hoe je leven er vijf jaar
geleden uitzag. Ik geloof dat ik zelfs nog een puppy was?
Waarschijnlijk zijn er voor jou een paar dingen hetzelfde
gebleven, maar zijn er ook veel dingen veranderd. En als ik
je over vijf jaar weer zou spreken dan zijn er vast en zeker
heel veel dingen anders dan vandaag.

“Kelly”

Misschien woon je ergens anders, heb je nieuwe dingen in huis, heb je nieuwe mensen leren kennen
en oude vrienden achter je gelaten of heb je misschien wel andere interesses dan vandaag. Ook in
ons Inloophuis verandert er van alles. Elk jaar lijkt het eten wel lekkerder te worden. We zijn veel vaker
open dan vijf jaar geleden. Er zijn andere bezoekers, vrijwilligers en coördinatoren. Het interieur ziet er
anders uit en bijna elke week kunnen we nieuwe kunstwerkjes bewonderen aan de muur die
afkomstig zijn van de schilders club. Er zijn bij ons heel veel gewone mensen die bijzondere en soms
buitengewone dingen doen. Het varieert van lekker koken, nieuwe spelletjes, een wandelclubje tot
soms veel grotere plannen. En waarom gebeuren al die veranderingen? Om het voor ons allemaal
steeds een beetje beter en leuker te maken voor mens én hond. Wat een geluk dat er zoveel gewone
mensen bij ons komen die zo ontzettend veel buitengewone dingen bedenken én doen.

Bericht van de penningmeester
Met veel creativiteit, nieuwe ideeën en hard werken proberen we
de kosten en baten in balans te houden. We hebben nog nooit
meer bezoekers gehad dan in de afgelopen jaren. Bijna elke
avond genieten 30 mensen van een warme maaltijd gemaakt
door enthousiaste vrijwilligers. Toch zien we nog steeds elk jaar
onze reserves krimpen. Koste wat het kost willen we de
maaltijden en de koffie voor iedereen betaalbaar houden.

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.

Overdenking ….. Ben jij anders?
Eph. 4:20 zegt: "Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen."

Iemand zei eens dat het enige wat onveranderlijk is, verandering is. Wij veranderen allemaal, vooral
degenen die de genade en kracht van God hebben ervaren. Wij zijn er niet langer tevreden mee om
normaal te zijn. We willen veranderen. We moeten veranderen. Maar hoe? Er is een geheim om
nagenoeg zonder moeite te veranderen. Klinkt dit te mooi om waar te zijn?
Als je Gods Woord zou nemen en het in je leven zou toepassen, en het Woord het middelpunt van je
leven zou maken, dan zal het Woord van God ervoor zorgen dat je leven moeiteloos verandert. Het
zal als vanzelf gaan. Vaak zijn we heel erg druk om de mensen om ons heen te veranderen of de
omstandigheden te veranderen. Maar dat heeft niet veel zin. In feite begint alle verandering binnenin
jezelf.
Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Als Christus het in je leven voor het zeggen
krijgt, ga je je anders gedragen. Hoe anders? Gewoon. Wandelen met God. ‘Wandelen’ wijst in de
Bijbel altijd op gedrag. Denk maar aan de uitdrukking: ‘en Henoch wandelde met God…’ Dat betekent
dat Henoch in zijn leven rekening hield met wat God van hem vroeg. Hij leefde heel erg dicht bij God.
Ben jij anders dan anderen? Of ben je een kuddedier? Als het goed is ben je beiden! Anders
dan anderen, maar tegelijk lid van de kudde schapen, die samen de goede Herder willen
volgen.

Wandelen voor de verandering
Voor de verandering zijn we gaan wandelen.
Wandelen is goed voor je gezondheid, brengt je
op de mooiste plekjes van de stad. Je kan het
alleen doen of met elkaar. Of je oud of jong bent,
in topconditie of wat minder fit; iedereen kan
wandelen en er is niets beters dan tijdens een
lekkere wandeling je gedachten de vrije loop te
kunnen laten gaan en helemaal tot rust te
komen.
Wandelen is gezond, dat weten we allemaal. Wil
je zeven reden hebben om te gaan wandelen?
1. Wandelen houdt je hart gezond
2. Wandelen geeft je zuurstof
3. Wandelen versoepelt je gewrichten
4. Wandelen houdt je brein jong
5. Wandelen helpt tegen stress
6. Wandelen vormt je figuur
7. Wandelen is lief voor je lijf
Kortom genoeg redenen voor iedereen om te
komen wandelen met Antje. Elke
vrijdagmiddag om 14.00 uur verzamelen bij
het Inloophuis. We wandelen ongeveer 30 tot
45 minuten.

Krijgen we een eigen koffiebranderij?
We drinken in ’t Centrum ongeveer 350 koppen
koffie per week. Dat is ongeveer 1.600 koppen
koffie per maand en dus 19.200 koppen koffie
per jaar. Bij elkaar opgeteld is dat ongeveer 150
kilo gemalen koffie per jaar. Er zijn ongeveer
2000 koffiebonen nodig voor 1 kilo rauwe koffie (het
poeder), dus moeten er 300.000 bonen geplukt en
gebrand worden om ons in het Inloophuis van koffie
te voorzien.

De koffieplant behoort tot het Coffea geslacht.
Er zijn meer dan 60 verschillende soorten
koffie, maar voor commerciële doeleinden zijn
de Coffea Arabica (Arabica) en Coffea
Canephora (Robusta) de belangrijkste.
Koffieplanten bloeien in landen zoals Brazilië en
Mexico gedurende een periode van zes tot acht
weken. Maar in de landen gelegen langs de
evenaar, zoals Kenia en Colombia, kan een
koffieplant aan dezelfde tak tegelijkertijd zowel
bloesem, rijpende vruchten als rijpe bessen
dragen.
Koffieplukkers gaan daarom voortdurend bij de koffieplanten langs om alleen de perfect rijpe bessen
te plukken. Een koffieplant produceert ongeveer 2.000 bonen per jaar, ofwel ongeveer een kilogram
ruwe koffie per jaar.
Wetenschappers hebben alle voordelen van koffie op een rijtje gezet. De geur van koffie maakt je
minder gestrest, koffie is goed voor je lever, koffie maakt je vrolijker, koffie functioneert als een soort
antidepressivum, Koffie verkleint de kans op huidkanker bij vrouwen, koffie maakt je een betere atleet,
koffie kan de kans op diabetes (type 2) verkleinen, koffie helpt je hersenen langer gezond te houden,
koffie maakt je slimmer. www.koffie-weetjes.nl
Zoals bij alle mooie dingen zijn er ook nadelen aan (te veel) koffiedrinken. Sommige mensen krijgen
dan klachten zoals rusteloosheid, beven, duizeligheid, suizende oren of hartkloppingen. Kortom ook
bij koffie geldt; het is lekker maar niet overdrijven.
Omdat het bakkie koffie zo’n belangrijk onderdeel is in ons Inloophuis hebben we vergevorderde
plannen om onze eigen koffie te gaan branden. Dat is niet alleen interessant, het is ook leerzaam, het
is lekker en ook nog eens gewoon heel leuk. Maar er is meer dan de ambitie voor een verse, eerlijke
en duurzame zelf gemaakte bak koffie. Met dit initiatief willen we jongeren een leerwerktraject
aanbieden en het opleiden tot een ervaren horecamedewerker en koffiebrander. Een leer en
werktraject voor jongeren en mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Een traject dat
hen helpt om weer in een arbeidsritme te komen en trots te zijn op de verandering die ze in zichzelf tot
stand gebracht hebben.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen nog dit jaar in het oude weeshuis van
Woerden onze koffiebranderij te openen als werk leerbedrijf.

Anders….
Ze lachen om me
omdat ik anders ben
Ik lach terug
omdat ze allemaal hetzelfde zijn

Met elkaar, voor elkaar
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 allemaal zo goed je best
voor doen!

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….

Wist u dat
…. 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
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!!!

Steeds vaker krijgen we de vraag dat
bezoekers een serieus gesprek willen of
samen met iemand willen bidden. Soms is de
drempel hoog om erom te vragen en dat is
niet prettig!
We gaan daar verandering in brengen. We
hebben tenslotte niet voor niets een prachtige
Gebedswinkel in het pand. Koffie- en theeklanten
kunnen gezellig kletsen in de ruimte van ‘t
Centrum, terwijl mensen die een gesprek willen
welkom zijn in de gebedswinkel. Zo kunnen we
twee groepen mensen ontmoeten, zonder dat
deze groepen elkaar storen.
Naast het goede en persoonlijke gesprek mag je
natuurlijk ook vragen om gebed. Om het nog wat
makkelijker te maken hebben we afgesproken
dat op vaste tijden in ’t Centrum Inloophuis
iemand aanwezig is voor deze vragen;
Flip Kippersluis en/of Ingrid de Kruijff zijn
voortaan altijd aanwezig op:
– dinsdagmorgen van ongeveer 10.00 tot 12.00
uur.
– woensdagmorgen van ongeveer 10.00 tot
12.00 uur.
– elke 2e zaterdag van de maand van ongeveer
10.00 tot 13.00 uur (gebedsteam Pray station)

Veranderingen achter de schermen
De kameleon is een uniek beestje. Hij kan heel
snel en volledig van kleur veranderen en zich
daarmee razendsnel aanpassen aan zijn
omgeving.
Het bestuur van ’t Centrum vond tijdens de
laatste vergaderingen dat van ’t Centrum op dit
moment eigenlijk hetzelfde wordt verwacht.
Onze omgeving verandert zo snel dat ook wij
ons aan moeten passen. In de praktijk is er ook
al veel veranderd en veranderingen brengen
nogal wat te weeg. Zowel positief als negatief.
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. Met elkaar en voor elkaar. Het afgelopen
jaar is er binnen het bestuur en onder de coördinatoren veel gesproken over de veranderingen in ons
Inloophuis.
De gemeente en de nationale overheid stimuleren dat organisaties steeds intensiever met elkaar gaan
samenwerken. Ongemerkt doen we dit al meer en meer. In het oude weeshuis waar het Inloophuis
gevestigd is werken we heel nauw samen met stichting de Meerpaal. De jongeren en andere gasten
die door hen worden opgevangen zijn ook de bezoekers en soms zelfs vrijwilligers in het Inloophuis.
Professionele begeleiding van jongeren en andere gasten wordt daar waar nodig verzorgd door het
Leger des Heils en stichting Timon. De Kerk in de Buurtwinkel (KIDB) is een gezamenlijk initiatief. De
gebedswinkel is een vanzelfsprekende partner geworden en vrijwilligers pakken wederzijdse taken op.
Achter de schermen wordt door het bestuur hard gewerkt om te kijken hoe deze samenwerkingsvormen verder uitgekristalliseerd moeten worden. Kan het slimmer door gebruik te maken van elkaars
sterke punten? Kan het beter door gebruik te maken van elkaars faciliteiten? Het zijn veranderingen
die soms bijna onzichtbaar doorgevoerd worden. Op andere momenten is het meer zichtbaar en soms
ook even wennen. Ook in de komende periode zullen er weer dingen veranderen. Ons doel verandert
echter niet. Het inloophuis wil een rustige en veilige plek zijn en blijven. Een plek voor steeds meer
mensen waar we nog meer en beter dan nu zorgen voor elkaar. Met elkaar en voor elkaar.

Andere kleding nodig in de Kerk In De Buurtwinkel….
Het wordt weer lekker weer. Het zonnetje gaat weer schijnen en T-shirts, korte broeken en
zomerjassen komen weer tevoorschijn. We staan er niet bij stil maar niet iedereen heeft mooie kleren
voor elk seizoen klaarliggen in de kast.
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. En we blijven op u rekenen voor mooie schone (zomer) kleding, schoenen en
sieraden die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

Andere vragen…
Peuters kunnen hun ouders helemaal gek maken met al
hun 'waarom' vragen en ouders vragen zich soms af
waarom hun kind zo vaak deze vragen stelt. Het stellen van
deze 'waarom' vragen is een belangrijke stap in de
ontwikkeling van het kind.
Als we ouder worden vinden we het eigenlijk nog steeds
leuk om kind te blijven in het vragen stellen. Waarom moet
je op de computer via start om te stoppen? Waarom
noemen we het beest een luipaard, terwijl het eigenlijk
een hele snelle kat is? Waarom is een boksring vierkant?
Waarom moet je toch betalen als er bij de kassa staat
'pinnen is gratis'? Waarom worden uilen gezien als zeer
wijs en hun jongen, de uilskuikens, juist niet? Waarom,

waarom, waarom......? Vragen stellen en luisteren horen bij
elkaar. Wat wil je weten? En waarom eigenlijk?
Wat ga je met de antwoorden doen? Waar moet het gesprek naartoe? Waarom stel je eigenlijk
vragen? Het wonderlijke van de waarom vragen is, dat je het antwoord niet hoeft te bedenken. Het zit
al in je. Het is de kunst om dit antwoord naar boven te halen, eruit te halen.
Tijdens Rob’s vragen(v)uurtje bespreken we andere vragen. Vragen over het waarom van het leven,
over het waarom van zingeving, geloof en de Bijbel. Bijzondere avonden. Als U nu al vragen weet kunt
U die inleveren bij: Inloophuis ´t Centrum of via email: robmuijt@hotmail.com
Rob’s vragen(v)uurtje is op elke eerste woensdag van de maand om 20.00 uur in de kapel
(gebedswinkel) of in de knusse kelder in de Meerpaal. Iedereen is welkom en de koffie en thee staat
klaar.

Creativiteit is andere dingen doen….
Elke derde dinsdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.
Creativiteit is iets anders zien (kansen of oplossingen voor
problemen), iets nieuws vinden en iets nieuws doen of
maken. Daarmee is creativiteit dus een combinatie van
waarnemen, denken of doen.
Een schilder als Karel Appel begon met een groot doek en
heel veel verf en smeet als het ware de verf op het doek.
Op basis van wat er vervolgens met de verf op het doek
gebeurde ging hij verder. ‘Ik rotzooi maar wat aan.’ zei hij,
toen hem gevraagd werd naar zijn manier van schilderen.
Maar al rotzooiend creëerde hij wel iets nieuws. En wie nu
een van zijn werken uit die tijd bezit, is een rijk mens.
In ons Inloophuis ’t Centrum mag je anders, creatief, en
kunstzinnig zijn. Er zijn tal van mogelijkheden om helemaal
‘los te gaan’.
- CREA MIDDAGEN GINETTE .
Elke derde dinsdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.
De Koffie staat klaar.
- Schilderclub HET REGENTENPENSEEL
Elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur. De Koffie staat klaar.
- De DONDERDAG schilderclub
Elke DONDERDAG MIDDAG van 13.30 tot 15.30 uur.
De Koffie staat klaar.
- VRIJDAGMORGEN ZANGCLUB
Elke vrijdagmorgen van 10 tot 11 uur. De Koffie staat klaar.

Andere culturen
Vroeger hadden we weinig te maken met
cultuurverschillen. De meesten van ons hier in
Nederland leefden ons hele leven in hetzelfde
dorp. We werden er geboren, we groeiden er op,
we gingen er werken en leefden er ons sociale
leven totdat we er stierven.
We wisten bijna alles van elkaar, deelden
eenzelfde leefomgeving, en hadden vergelijkbare
leefomstandigheden. Onze wereld zag er voor de
meeste mensen die we kenden precies hetzelfde
uit.
Maar vroeger is verleden tijd. Nu leven we in een
multiculturele samenleving. We zijn geboren op
verschillende plaatsen in de wereld, we hebben
een verschillende huidskleur andere godsdienst,
taal, gebruiken, tradities, muziek, gedragsregels en
noem het maar op.
De Nederlandse samenleving kent grotere groepen
mensen die afkomstig zijn uit Turkije (2,03%.),
Marokko (1,75%)., Suriname (1,85%)., de
voormalige Antillen (0,77%), Indonesië (2,68%),
Afrika (1,10%.), Azië (1,10%.), China (0,43%) en
Zuid-Amerika (0,64%).
Bij ons in ’t Centrum en in het oude Weeshuis zijn we een mooie afspiegeling van deze multiculturele
samenleving. Trouwe gasten, bezoekers, stagiaires, klanten en vrijwilligers komen uit Egypte,
Somalië, Marokko, Syrië, Irak, China en nog veel meer landen. Samen zijn we een mooi bont
gezelschap. We zijn er blij mee en we zijn er trots op. Sommige van hen hebben een achtergrond als
vluchteling en hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Anderen zijn hier geboren en vormen de
zogenaamde 2e generatie of ook wel nieuwe Nederlanders genoemd.
Grote wereldeconomieën zijn gebouwd op multiculturele samenlevingen. Denk als voorbeeld aan
Amerika, Australië en Canada. Vormgeving van de multiculturele samenleving begint en eindigt bij het
verminderen van achterstanden, het versnellen van integratie en eerlijke verdeling van kansen. De
sleutel tot succes en verdraagzaamheid. Met elkaar, voor elkaar.
Ook het Inloophuis sluit de ogen niet voor deze veranderingen. We zijn een plaats waar iedereen zich
welkom moet voelen. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn met respect voor de ander, respect
voor elkaar. Niemand mag buiten de boot te vallen. Een koppeling tussen plezier, scholing en
(vrijwilligers) werk is ontzettend belangrijk. We zijn er nu al klaar voor maar zullen er alles aan doen
om het nog beter te maken. Met nieuwe initiatieven gaan we het nog duidelijker maken. Denk als
voorbeeld aan de koffiebranderij en de Kerk in de Buurtwinkel. Kansen voor iedereen. Met elkaar,
voor elkaar!

Openingstijden, Activiteiten & Colofon
OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM:

OPENINGSTIJDEN KIDB WINKEL

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

Kleding kopen of even een praatje en een
gratis bakkie koffie?
- Dinsdag van 14.00 tot 17.00 u
- Woensdag van 9.00 tot 17.00 u
- Donderdag van 14.00 tot 17.00 u
- Vrijdag van 14.00 tot 17.00 u
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u

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

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

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

GRATIS KOFFIE-THEE

EVENEMENTEN

Aangeboden door de Gebedswinkel.

Zaterdag 07/05 Evenement Rosarium Doorn
Zaterdag 04/06 Evenement Hollandse spelen
Zaterdag 02/07 Evenement

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

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

VAKANTIESLUITING 2016

Centraal is een uitgave van diaconale st.
JOAC t.b.v. ’t Centrum inloophuis.

In het kader van de zomervakantie is ’t
Centrum deze zomer gesloten van 25 juli
tm 15 augustus

´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

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!

Redactie: John Tamerus

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 2016

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. 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 niet voor niets nog steeds
een toename van het aantal bezoekers het afgelopen jaar!
Ondanks het nog steeds sombere economische beeld, 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 23 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,
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

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

Centraal

Extra uitgave
Juli 2016

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

Bericht van de voorzitter
Er is in de laatste twee jaar veel veranderd in en rond het
inloophuis. Als voorbeeld zijn we vier dagen per week geopend
van tien uur ’s morgen tot tien uur ’s avonds. De samenwerking en
ook samenhang met stichting de Meerpaal, de Kerk In de
Buurtwinkel en de Gebedswinkel is in positieve zin sterk
veranderd en ook de activiteiten zijn verveelvoudigd. De
gemeente Woerden stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden
en financieel moeten we creatieve wegen bewandelen om onze
toekomst veilig te stellen.

Marc Angenent
Voorzitter

Met al deze veranderingen en bijna honderd vrijwilligers hebben
we als bestuur besloten een paar noodzakelijke extra
veranderingen door te voeren. Volgens ons niet alleen
noodzakelijk maar ook onontkoombaar om alles verantwoord te
kunnen blijven managen.

Het zijn veranderingen die ons moeten helpen om alles nog soepeler te laten verlopen en de toekomst
veilig te stellen voor iedereen die betrokken is bij ons inloophuis. Met deze éénmalige nieuwsbrief
willen we u als bezoeker, gast en vrijwilliger informeren over de noodzakelijke extra veranderingen.

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

Samenwerking Leger des heils
Steeds vaker blijkt dat we professionele steun nodig hebben als het gaat om het
helpen en begeleiden van een deel van onze bezoekers. We hebben gezocht naar
een professionele partij die ideologisch achter de doelstelling van ’t Centrum staat
en die in staat is continuïteit te brengen op personeelsgebied en onze vrijwilligers
beter kan toerusten. Het Leger des Heils kwam daarbij als meest voor de hand
liggende partner uit de bus.
Het Leger des Heils heeft niet alleen veel expertise in huis waar het gaat om toerusting van onze
coördinatoren en vrijwilligers maar ook waar het gaat om bijzondere hulp of begeleiding van onze
bezoekers als dan nodig mocht blijken. Onze huidige coördinatoren kregen allemaal de gelegenheid
vanuit een voorkeurspositie te solliciteren op een nieuwe aanstelling bij Het Leger des Heils. Niet alle
coördinatoren hebben de keuze gemaakt om te solliciteren. In de praktijk zullen de bezoekers hier niet
veel van merken omdat de coördinatoren terug gedetacheerd worden naar het Inloophuis. Door deze
samenwerkingsvorm zorgen we voor meer continuïteit bij ziekte en/of verloop van coördinatoren, meer
professionaliteit en toerusting van vrijwilligers en op termijn ruimte in de exploitatie dus een financieel
draagbaar model.

Begeleiden naar werk
Bijna ongemerkt zien we dat we in het afgelopen jaar steeds vaker
jongeren en ouderen begeleiden naar werk. We zijn een erkend werkleerbedrijf en zowel jongeren als ouderen kunnen bij ons stagelopen. Dit
gebeurt in de praktijk onder begeleiding van vrijwilligers en
coördinatoren. Met name de Kerk In de buurtwinkel heeft ons geleerd
dat je een win-win-win kan organiseren met originele ideeën. We helpen
mensen door voor heel kleine prijsjes kleding te verkopen.
Onder begeleiding van de vrijwilligers kunnen we daar ook mensen
helpen om in een arbeidsritme te komen en tal van vaardigheden leren. En als derde win-win leveren
al die kleine prijsjes toch weer zoveel inkomsten op dat er zaken mee betaald kunnen worden zoals
nieuwe meubilair voor het Inloophuis of inventaris voor de tweede en derde locatie voor opvang van
stichting de Meerpaal.
We geloven dat dit soort initiatieven een winwin-win op kunnen leveren in een tijd waar
steeds meer jongeren, ouderen en asielzoekers
een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij de
begeleiding naar werk. Om die reden gaan we
als aanvulling op de kerk in de buurwinkel nog
twee vergelijkbare projecten realiseren.
Een mini koffiebranderij naar het voorbeeld van
Rotterdamse Heilige Boontjes waarbij jongeren
geleerd wordt koffie te branden en te verkopen
als volleerd Barista. (Maker en verkoper van
bijzondere bakkies koffie) Het tweede
vergelijkbare project is het opknappen van
fietsen. Beide projecten zijn een samenwerkingsverband tussen ’t Centrum, de Meerpaal en het Leger
des Heils en dienen tevens om een financieel draagvlak te creëren richting de toekomst.

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

Resumé
Het streven is om alle veranderingen in oktober 2016 doorgevoerd te hebben en dit te markeren met
een wat meer bijzonder moment waarbij u de gelegenheid krijgt kennis te maken met alle
veranderingen en verbeteringen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen die u
hiervoor hebt kunnen lezen. Uiteraard is dit alles goed doorgesproken met de coördinatoren en de
begeleider. Mocht u ondanks deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan
één van onze bestuursleden of aan de begeleider van de coördinatoren John Tamerus: Email:
info@inloophuiswoerden.info
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!
Een Inloophuis voor een drankje, gezelligheid en een warme maaltijd.
Met elkaar, voor elkaar!
www.weeshuiswoerden.nl
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Nieuwsbulletin van ’t Centrum
Inloophuis voor een drankje, gezelligheid en een warme maaltijd

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

Marc Angenent
Voorzitter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zo zijn onze manieren
Soms denken we wel eens dat het allemaal
vanzelf gaat. Dat het vanzelfsprekend is dat we
het goed hebben met elkaar. Dat het
vanzelfsprekend is dat we goed zijn voor elkaar.
Dat iederen zich veilig en plezierig voelt in onze
omgeving. Maar dat is niet zo.
We zijn allemaal verschillend. De één vindt dit
leuk of lekker en de ander juist wat anders. Dat
mag en maakt het allemaal juist leuk. Als we
elkaar maar de ruimte geven. Goed zijn voor
elkaar is soms hard werken. Maar….het is het
meer dan waard!
Bedankt dat jullie daar het afgelopen jaar
allemaal zo goed je best voor gedaan hebben!

Het inloophuis is een plek voor iedereen!
Om dat te blijven
zijn dit onze manieren:

We behandelen elkaar zoals we zelf
ook behandeld willen worden, dus….
- Goed dat je hier altijd vriendelijk voor elkaar
bent
- Fijn dat je een ander altijd wilt helpen
- Mooi dat je alleen maar positieve dingen
over een ander vertelt
- Bedankt dat je alleen maar achter de bar of
in de keuken komt na overleg met de
vrijwilligers of coördinatoren en …. dat je op
tijd bent voor he eten.
- Prachtig dat je zoveel lacht met anderen,
want wie geluk wil oogsten, moet humor
zaaien.

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

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

De winter staat voor de deur in de Kerk In De Buurtwinkel
Het is koud buiten. De winter staat nu echt voor de deur. We staan er niet bij stil maar niet iedereen zit
bij een warme kachel met een dikke trui. Niet iedereen heeft een lekkere winterjas, goede
winterschoenen en een warme trui.
De Kerk In De Buurtwinkel is er voor iedereen. Er zijn prachtige kleren te koop voor zachte prijsjes.
Iedereen is welkom. We zijn er ook voor mensen die het hard nodig hebben om voor heel kleine
prijsjes deze winter weer in warme kleren te lopen. Onzichtbaar kunnen we op deze manier ontzettend
veel mensen helpen en met de opbrengst worden tal van goede doelen gesteund in en rondom het
weeshuis.
Dank voor alle vrijwilligers, sponsors en klanten die in de afgelopen jaren de KIDB winkel tot zo’n
succes gemaakt hebben.
En we blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

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

Bericht van de penningmeester
In de vorige uitgaven van de Centraal heb ik de oproep
gedaan Alstublieft! Help ons het financiële gat te
dichten. En gelukkig bent u ons blijven steunen.
Ontzettend bedankt!
Met alle veranderingen zijn we er nog niet. We staan nog
voor dezelfde taak en dezelfde uitdagingen. Doet U weer
mee?
Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. Vragen
over onze financiële situatie? Mail: margrietvanburen@hotmail.nl
Ons bank (IBAN) nummer is:
NL44 INGB 0000 184789
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.

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

www.weeshuiswoerden.nl

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

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

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

Openingstijden, Activiteiten & Colofon
OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM:

OPENINGSTIJDEN KIDB WINKEL

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

Kleding kopen of even een praatje en een gratis
bakkie koffie?
- Dinsdag van 14.00 tot 17.00 u
- Woensdag van 9.00 tot 17.00 u
- Donderdag van 14.00 tot 17.00 u
- Vrijdag van 14.00 tot 17.00 u
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u

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

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

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

GRATIS KOFFIE-THEE

EVENEMENTEN

Aangeboden door de Gebedswinkel.
GRATIS 2 koppen koffie of thee in het
Inloophuis op dinsdagmorgen en
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

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

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

COLOFON

CREA MIDDAGEN GINETTE

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC
t.b.v. ’t Centrum inloophuis.

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

´t Centrum inloophuis is gevestigd aan de
Hogewoerd 3A-1
3441 BE in Woerden.
Tel. 0348-434053
Website: www.inloophuiswoerden.info
www.weeshuiswoerden.nl
mail: info@inloophuiswoerden.info
mail: maaike@inloophuiswoerden.info
mail: reina@inloophuiswoerden.info
Redactie: John Tamerus

De Centraal via E-mail? Wilt u voortaan de
Centraal elektronisch ontvangen geef dan u Email adres aan ons door met de vermelding dat
u voortaan de Centraal via E-mail wilt
ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat u de
Centraal voortaan via mail ontvangt. U kunt u
reactie sturen naar
info@inloophuiswoerden.info
Bij voorbaat dank!
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Bericht van de voorzitter
Er is in de laatste jaren veel veranderd in en rond het inloophuis.
Als voorbeeld zijn we vier dagen per week geopend van tien uur
’s morgens tot tien uur ’s avonds. De samenwerking en ook
samenhang met stichting de Meerpaal, de Kerk In de
Buurtwinkel en de Gebedswinkel is in positieve zin sterk
veranderd en ook de activiteiten zijn verveelvoudigd. De
gemeente Woerden stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden en financieel moeten we creatieve wegen
bewandelen om onze toekomst veilig te stellen.
Met al deze veranderingen en bijna honderd vrijwilligers hebben
we als bestuur besloten een paar noodzakelijke extra
veranderingen door te voeren. Volgens ons niet alleen
noodzakelijk maar ook onontkoombaar om alles verantwoord te
kunnen blijven managen.

Marc Angenent
Voorzitter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zo zijn onze manieren
Soms denken we wel eens dat het allemaal
vanzelf gaat. Dat het vanzelfsprekend is dat we
het goed hebben met elkaar. Dat het
vanzelfsprekend is dat we goed zijn voor elkaar.
Dat iederen zich veilig en plezierig voelt in onze
omgeving. Maar dat is niet zo.
We zijn allemaal verschillend. De één vindt dit
leuk of lekker en de ander juist wat anders. Dat
mag en maakt het allemaal juist leuk. Als we
elkaar maar de ruimte geven. Goed zijn voor
elkaar is soms hard werken. Maar….het is het
meer dan waard!
Bedankt dat jullie daar het afgelopen jaar
allemaal zo goed je best voor gedaan hebben!

Het inloophuis is een plek voor iedereen!
Om dat te blijven
zijn dit onze manieren:

We behandelen elkaar zoals we zelf
ook behandeld willen worden, dus….
- Goed dat je hier altijd vriendelijk voor elkaar
bent
- Fijn dat je een ander altijd wilt helpen
- Mooi dat je alleen maar positieve dingen
over een ander vertelt
- Bedankt dat je alleen maar achter de bar of
in de keuken komt na overleg met de
vrijwilligers of coördinatoren en …. dat je op
tijd bent voor he eten.
- Prachtig dat je zoveel lacht met anderen,
want wie geluk wil oogsten, moet humor
zaaien.

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

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

De winter staat voor de deur in de Kerk In De Buurtwinkel
Het is koud buiten. De winter staat nu echt voor de deur. We staan er niet bij stil maar niet iedereen zit
bij een warme kachel met een dikke trui. Niet iedereen heeft een lekkere winterjas, goede
winterschoenen en een warme trui.
De Kerk In De Buurtwinkel is er voor iedereen. Er zijn prachtige kleren te koop voor zachte prijsjes.
Iedereen is welkom. We zijn er ook voor mensen die het hard nodig hebben om voor heel kleine
prijsjes deze winter weer in warme kleren te lopen. Onzichtbaar kunnen we op deze manier ontzettend
veel mensen helpen en met de opbrengst worden tal van goede doelen gesteund in en rondom het
weeshuis.
Dank voor alle vrijwilligers, sponsors en klanten die in de afgelopen jaren de KIDB winkel tot zo’n
succes gemaakt hebben.
En we blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

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

Bericht van de penningmeester
In de vorige uitgaven van de Centraal heb ik de oproep
gedaan Alstublieft! Help ons het financiële gat te
dichten. En gelukkig bent u ons blijven steunen.
Ontzettend bedankt!
Met alle veranderingen zijn we er nog niet. We staan nog
voor dezelfde taak en dezelfde uitdagingen. Doet U weer
mee?
Stichting JOAC Woerden heeft de ANBI status, uw bijdrage is dan ook aftrekbaar als gift. Vragen
over onze financiële situatie? Mail: margrietvanburen@hotmail.nl
Ons bank (IBAN) nummer is:
NL44 INGB 0000 184789
tnv Diaconale Stichting JOAC. Woerden.

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

www.weeshuiswoerden.nl

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

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

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

Openingstijden, Activiteiten & Colofon
OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM:

OPENINGSTIJDEN KIDB WINKEL

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

Kleding kopen of even een praatje en een gratis
bakkie koffie?
- Dinsdag van 14.00 tot 17.00 u
- Woensdag van 9.00 tot 17.00 u
- Donderdag van 14.00 tot 17.00 u
- Vrijdag van 14.00 tot 17.00 u
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u

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

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

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

GRATIS KOFFIE-THEE

EVENEMENTEN

Aangeboden door de Gebedswinkel.
GRATIS 2 koppen koffie of thee in het
Inloophuis op dinsdagmorgen en
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

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

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

COLOFON

CREA MIDDAGEN GINETTE

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC
t.b.v. ’t Centrum inloophuis.

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

´t Centrum inloophuis is gevestigd aan de
Hogewoerd 3A-1
3441 BE in Woerden.
Tel. 0348-434053
Website: www.inloophuiswoerden.info
www.weeshuiswoerden.nl
mail: info@inloophuiswoerden.info
mail: maaike@inloophuiswoerden.info
mail: reina@inloophuiswoerden.info
Redactie: John Tamerus

De Centraal via E-mail? Wilt u voortaan de
Centraal elektronisch ontvangen geef dan u Email adres aan ons door met de vermelding dat
u voortaan de Centraal via E-mail wilt
ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat u de
Centraal voortaan via mail ontvangt. U kunt u
reactie sturen naar
info@inloophuiswoerden.info
Bij voorbaat dank!

