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25 JAAR INLOOPHUIS ‘T CENTRUM 
 

Wordt 2018 een bijzonder jaar?  
 
25 jaar geleden opende stichting Jongeren Ontmoetings- en Advies Centrum 
voor het eerst haar deuren. In de volksmond werd het al snel Inloophuis ’t 
Centrum genoemd. De doelgroep jongeren breidde zich uit en al spoedig 
waren alle leeftijden welkom in een gezellige huiskamer sfeer.  
 
De oorspronkelijke doelstelling was; ‘Vanuit de liefde van Christus 
hulpverlening bevorderen ten dienste van eenieder die op haar een 
beroep doet.’ In die doelstelling is nog niets veranderd. Nu hebben we 
een motto: “Met elkaar, voor elkaar’. Het sluit naadloos op elkaar aan. 
 
Maar waar kwam dat idee van een Inloophuis eigenlijk vandaan? Het idee 
van een Inloophuis is een variant op het buurthuiswerk dat in Nederland rond 
1890 voor het eerst haar intrede deed. De eerste buurthuizen in Nederland 
werden onder de naam Volkshuis gesticht. "Ons Huis" in de Amsterdamse 
Jordaan was in 1892 een van de eerste buurthuisachtige voorzieningen in 
Nederland. Stichters waren Hélène Mercier en Jacob Anton Tours en financier was 
de Amsterdamse filantroop Peter Wilhelm Janssen. "Te Amsterdam is onder dezen naam 
‘Ons Huis’ een gebouw gevestigd in de Rozenstraat, bepaaldelijk bestemd om de handwerkslieden en hunne 
huisgenooten in vrije uren leerzaam en gezellig bezig te houden". In de jaren daarna ontstonden er soortgelijke 
voorzieningen in Middelburg, Den Haag, Rotterdam en Schiedam. De Volkshuizen hadden tot doel de bewoners in 
culturele zin bezig te houden en ook een beetje op te voeden.  
 
In Woerden is het exact 25 jaar geleden dat de stichting werd opgericht en er een Inloophuis kwam. Niet alleen maar 
een buurthuis maar een inloophuis voor alle mensen uit de stad Woerden en omliggende gemeenten. Nadat het 
Inloophuis begon in een paar containers aan de Hogewoerd verhuisden ze later naar het oude Weeshuis Woerden. 
Iedereen die gezelligheid zocht was welkom en stap voor stap ontwikkelde het Inloophuis zich tot een plek die niet 
meer weg te denken is uit de Woerdense samenleving.  

 
Dus wordt 2018 voor Inloophuis ’t Centrum een bijzonder jaar? Jazeker! Reserveer vast zaterdag 8 september 2018 
in uw agenda en ontdek in de rest van deze nieuwsbrief wat er allemaal speelt in en rondom het Inloophuis. Ook in de 
komende nieuwsbrieven komen we nog regelmatig terug op ons jubileum en de mannen en vrouwen van het eerste 
uur.  

Vijfentwintigste jaargang  
Mei 2018 



RESERVEER ZATERDAG 8 SEPTEMBER IN UW AGENDA  
 

Wel eens eerder een heel bijzonder jubileum meegemaakt? 
 
Zaterdag 8 september 2018 is het monumentendag. Dan 
zijn er sowieso al veel mensen op de been die 
geïnteresseerd zijn in de rijks- en gemeentemonumenten 
die onze stad rijk zijn. Inloophuis ’t Centrum is al lang te 
vinden in één van die oude monumenten namelijk het oude 
Weeshuis aan de Havenstraat 6 in Woerden. Dus niet voor 
niets een mooie combinatie.  
 
We combineren ons jubileumfeest niet alleen met de 
monumentendag maar ook met de opening van onze 
OVErHOOP koffiebranderij. Een gloednieuw initiatief dat zich  
richt op arbeidsmatige activering. Het draait om mensen die op dit  
moment om wat voor reden dan ook, ongewild, niet aan aan het  
werk zijn maar dat eigenlijk wel graag zouden willen. De  

Koffiebranderij biedt, met alles wat erbij  
komt kijken, een unieke werk en leerplek om in eigen tempo te werken met je handen 

of met je hoofd, in een omgeving die stress verlagend werkt. Zo kom je weer in 
contact met wie je ook al weer was en wie je wilt zijn. De geur van koffie, de enorme 

geschiedenis van koffie, de totale entourage rondom koffiebranden en koffie 
schenken nodigen uit tot inspiratie, levenslust, trots en optimisme.  
 
Een driedubbel feest dus. Het jubileum zelf staat uiteraard in het teken van 25 jaar 
Inloophuis. We gaan er voor onze bezoekers, vrijwilligers en vrienden een 
fantastisch festijn van maken. 
 

 
We verklappen nog niet het programma maar dat er veel te zien is, dat er lekker 

gegeten kan worden, dat er muziek en kunst is en dat er natuurlijk eigen gebrande 
koffie geschonken wordt door echte Barista’s dat is een ding dat zeker is. Het is goed om 

onze website en facebook pagina goed in de gaten te houden om alle nieuwtjes rondom het jubileum en de opening 
van de OVErHOOP Koffiebranderij op de voet te blijven volgen.  
 

 

25 JAAR WAARDERING EN ERKENNING  
 

Enig idee hoe belangrijk waardering en erkenning is voor een mens? 
 
Eten, drinken, veiligheid en warmte zijn zo ongeveer de belangrijkste primaire basisbehoeften van de mens. Maar 
vrijwel direct daarna volgt de sterke behoefte aan erkenning en waardering. Als we geen waardering en erkenning van 
anderen krijgen, voelen we ons niet prettig en kan het zelfs onze gezondheid schaden. Complimenten en waardering 
van partner, familie, chef, collega's, vrienden of huisgenoten zijn essentieel in ons leven. Het begint al met de 
complimenten van ouders aan hun jonge kinderen. 
 
In 25 jaar Inloophuis hebben we het zelfs vastgesteld. Ieder mens wil in zijn leven betekenisvol zijn, en we willen 
erkenning en waardering krijgen, voor datgene waarvoor we ons best doen, als bezoeker of vrijwilliger, als 
bestuurslid, op het werk, in het gezin, op school, tijdens sport, als hobbyist of als goede buren. We willen ook 
erkenning van ons verdriet, het leed dat we (hebben) ondergaan, onze kwaal, ons trauma, angsten en emoties, ja 
zelfs onze tekortkomingen. Maar ook voor de kleine ongemakken. Omdat we zo lang in de file stonden of omdat we 
ons mobieltje kwijt zijn of onze kat dood is en dat we emotioneel een traan wegpinken. Ja soms is het best 
ingewikkeld. We willen waardering voor wie we zijn, hoe we eruitzien. We willen ertoe doen, erbij horen. We houden 
misschien niet van verjaardagen, maar we willen toch ook niet dat men de onze vergeet. Zelfs op oudere leeftijd is 
een geïnteresseerde blik en aandacht van de ander goed voor ons gevoel van eigenwaarde. 
 
Een schouderklopje op z'n tijd zal ons aansporen om het nog beter te doen. Complimenten stimuleren ons het beste 
uit onszelf te halen. We voelen ons door de omgeving gedragen. Erkenning zorgt er bovendien voor dat wij meer oog 
voor anderen hebben en ook erkenning kunnen teruggeven. Als wij begrepen worden zijn we ook in staat anderen 
beter te begrijpen en te waarderen.  
 
Het is in woorden niet uit te drukken hoeveel waardering wij hebben voor al die mensen die zich met elkaar en voor 
elkaar 25 jaar lang hebben ingezet om het Inloophuis te maken tot wat het nu is. Dank, dank, dank aan iedereen die 
zich in al die jaren zo heeft ingezet. 



GEEF JIJ WELEENS COMPLIMENTEN?  
 

Enig idee hoe belangrijk complimenten zijn voor een mens? 
 

“Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen.  
Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken.  

Zeg iets dat mensen goeddoet.”  
(Efeziërs 4: 29). 

 

 
 
Krijgt u weleens een compliment? Bijvoorbeeld van een vriend, een familielid, van uw leidinggevende of gewoon van 
iemand die toevallig naast u zit? En als u zo'n taaie vrijwilliger bent, die belangeloos z'n handen uit de mouwen steekt 
krijgt u dan wel eens een pluim op uw hoed?  
 
In de Bijbel staan ook complimenten van God aan ons. Bijvoorbeeld met deze prachtige woorden:  
“Jij bent heel belangrijk voor mij, je bent heel veel waard. Ik houd zoveel van jou.” (Jesaja 43: 4). En we worden ook 
aangemoedigd om zelf complimenten uit te delen: “Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als 
het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet.” (Efeziërs 4: 29). 
 
Ik hoop dat u ook met enige regelmaat complimenten krijgt. Ieder mens heeft tenslotte behoefte aan waardering. Nee, 
niet aan geslijm, overdreven, opgeklopte complimenten, maar wel aan oprechte, welgemeende waardering.  In ons 
Inloophuis werken bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden allemaal samen om alles, met elkaar en 
voor elkaar, zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Eén van de belangrijkste bevindingen in al die jaren is wel 
het besef dat God dit werk door de jaren heen enorm heeft gezegend. Hij heeft steeds zijn trouw bewezen. Niet alleen 
op financieel en organisatorisch gebied maar juist ook als het gaat om mensen. In nieuwsbrieven, tijdens 
nieuwjaarsrecepties en op veel andere momenten hebben we vaak onze bewondering uitgesproken voor bezoekers 
en vrijwilligers die vanuit dienstbaarheid betrokken waren bij het reilen en zeilen van het Inloophuis. Ten diepste was 
het Gods werk door mensen heen. Toch wil God naast onze dankbaarheid voor Hem dat we ook elkaar complimenten 
geven. Dat we elkaar waarderen en erkennen.  
 
De Bijbel dringt er bij ons allemaal op aan: “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede 
werken”. (Hebreeën 10:24). De wereld zou er heel anders uitzien als we allemaal persoonlijke interesse voor anderen 
zou hebben, naar het goede in hen zouden zoeken en oog zouden hebben voor hun goede daden. Een compliment 
kan echt een krachtige uitwerking hebben! 
 
Ik hoop dat we na 25 gezegende jaren elkaar nog veel complimenten mogen geven. Wat zal het resultaat zijn? Het 
zal ze een goed gevoel geven en we zullen misschien nog gemotiveerder zijn om het juiste te doen. En wij zullen 
ondervinden dat het gelukkig maakt om te geven. 

 
Ik heb jullie in alles laten zien dat jullie zo, door hard te werken, de zwakken moeten ondersteunen.  

En houd in gedachte wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd:  
“Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.” 

(Handelingen 20:35). 
 

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER  
 
Met heel veel dankbaarheid kijken we terug op 25 jaar steun. Al die jaren konden, bijna ontelbare, 
mensen, genieten van gezelligheid, koffie, lunch of een warme maaltijd gemaakt door 
enthousiaste vrijwilligers. We hopen en vertrouwen ook voor de toekomst op uw steun.  
 
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. 
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OPENING KOFFIEBRANDERIJ  
 

Weet u waar koffie oorspronkelijk vandaan komt? 
 
U herinnert het zich vast nog wel. In het kader van de aangekondigde veranderingen moet er 
dit jaar een kleine koffiebranderij actief zijn in het oude weeshuis. Een project om jongeren te 
begeleiden naar werk en het prachtige vak van koffiebrander of Barista te leren. Met een mooi 
woord noemen we dat arbeidsmatige activering. 
 
Tijdens de viering van ons 25 jarig jubileum vieren we ook de officiële opening van de 
OVErHOOP Koffiebranderij. Vanaf dat moment is onze eigen gebrande koffie te koop en kunt 
u zelf ervaren hoe het proces van branden en malen verloopt. 
 

Nergens ter wereld wordt zo veel koffiegedronken als in Nederland. 2,4 koppen per dag per hoofd van de bevolking. 
Volgens een Amerikaans onderzoek zijn 'we' wereldkampioen! We zijn dus de beste koffieleuten ter wereld. Er is ook 
veel aandacht voor onze barista's die kwalitatief goede koffie serveren. Een paar jaar geleden moest je op een 
verjaardag nog vaak nog uitleggen wat een barista was maar die tijd is voorbij.  
 
Maar waar komt die koffie oorspronkelijk vandaan? 
Het meest besproken verhaal is dat van de herder Kaldi in Ethiopië. 575 na Chr wandelt hij in de streek Kaffa in 
Ethiopië met zijn geiten. Hij merkt dat ze wel erg actief worden na het eten van de rode bessen van een struik. Hij 
vertelt het verhaal overal en het duurt niet lang totdat het terecht komt bij een imam van een nabijgelegen klooster. 
Die kookt de bessen, drinkt het aftreksel en merkt dat hij zonder problemen de hele nacht wakker kan blijven. Pas 
enkele honderden jaren later worden de zaadjes naar het Arabische schiereiland gebracht en ontstaan in het huidige 
Jemen de eerste koffieplantages. Aanvankelijk wordt de koffie alleen gebruikt bij Godsdienstige handelingen en als 
medicijn tegen aandoeningen zoals nierstenen, jicht, waterpokken, mazelen en hoest. Vanuit Jemen komt de koffie in 
Turkije terecht waar ze de koffie voor het eerst branden. Het eerste koffiehuis wordt in 1475 in Konstantinopel 
geopend. Ruim een eeuw lang hebben de Arabieren een monopolie op het leveren van koffie aan de Europeanen. Ze 
doen de grootste moeite om geen bonen te exporteren die kunnen ontkiemen.  
 
Maar dan slaagt een Nederlandse koopman erin om een koffieplant uit Mekka te stelen, en hiermee te 
experimenteren op de Oost-Indische kolonie Java. Al snel worden koffieplantages opgezet op Sumatra, Timor, Bali en 
Celebes. De echte Europese doorbraak van koffie komt door de schenking van een koffieplant aan Frankrijk in 1715 
door de Amsterdamse burgemeester aan Lodewijk XIV. Hierdoor wordt Frankrijk in die periode de grootste 
koffieproducent en verbruiker. 
 
Jaren later raakt koffie wijdverspreid over vele gebieden over de wereld. De kolonisten en missionarissen zijn de grote 
verspreiders van koffie. Veel koffiehuizen worden in die tijd opgericht, waar vooral de elite geniet van de lekkere 
drank. Langzamerhand wordt koffie echter steeds belangrijker en komt het beschikbaar voor iedereen. Vandaag de 
dag is koffie na olie het belangrijkste handelsproduct ter wereld en drinken de Nederlanders dus de meeste koffie ter 
wereld.  
 
Binnenkort kunt u in ons oude Weeshuis ook een koffiehuis en branderij vinden. U kunt zelf ervaren hoe koffie 
gebrand, gemalen en verwerkt wordt tot de beste koffie van Woerden. Vergeet dus niet om tijdens ons jubileumfeest 
op zaterdag 8 september ook onze koffiebranderij te bezoeken.  
 
 

KERK IN DE BUURTWINKEL VRAAGT OM UW KLEDING  
 

Heeft u uw kledingkast al eens bekeken? 
 

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 dit seizoen in passende kleren te lopen. Onzichtbaar kunnen we op deze 
manier ontzettend veel mensen helpen en met de opbrengst worden tal van goede 
doelen gesteund in en rondom het 
weeshuis.  
 
We blijven op u rekenen voor mooie 
schone kleding, schoenen en sieraden 
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het 
goede doel 
 
 



 

WAT MOETEN WIJ MET DE NIEUWE PRIVACY WET?  
 
Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. 
Vanaf dat moment gelden in alle landen van de Europese 
Unie dezelfde privacy regels. Wat gaat de nieuwe wet voor ons 
betekenen? 
 
We zijn sowieso voorzichtig met het plaatsen van foto’s en het 
noemen van namen in onze nieuwsbrieven en op de website. 
 
De nieuwe privacywet moet ervoor zorgen dat onze persoonlijke 
gegevens beter worden beschermd. Organisaties zoals ons 
Inloophuis maar natuurlijk ook bedrijven krijgen meer verplichtingen 
en moeten vanaf dat moment in heldere taal gaan uitleggen welke 
gegevens ze precies gebruiken en wat ze ermee doen. Wij hebben 
met onze samenwerkingspartner het Leger des Heils afgesproken dat we in de komende maand gaan kijken wat dit 
precies voor ons en voor u betekent. In de volgende nieuwsbrief komen we daarop terug.  
 

VIERDE OPVANGLOCATIE BINNENKORT OPEN?  
 
William Booth was een visionair en een man van actie. Het is al meer dan honderd 
jaar geleden dat de stichter van het Leger des Heils op 83-jarige leeftijd in Londen 

overleed. Hij was een visionair man en een man van actie. Gedreven door de 
Bijbelse boodschap en diep begaan met het lot van talloze mensen, die in 
mensonterende armoede leefden. Veel van Booths ideeën doen nu, meer dan 
honderd jaar later, verrassend modern aan. Zijn kijk op de mens past helemaal in 
deze tijd en ook bij ons. Elk mens is waardevol. Mensen in nood moeten worden 
geholpen maar daarmee houdt het niet op. Ieder mens heeft talenten en 
mogelijkheden om zijn of haar leven zelf vorm te geven. Daar waar eerst geen licht 

meer aan het einde van de tunnel leek te schijnen, zorgde hij voor oplossingen. ‘Go 
and do something’ (ga en doe iets) is één van de uitspraken van William Booth. 

 
    Zonder dat we er dagelijks bij stilstaan blijkt de behoefte aan opvang steeds groter in 
Woerden. Soms omdat mensen tijdelijk geen dak meer boven hun hoofd hebben en soms omdat ze het even niet 
alleen redden. Samen met het Leger des Heils hadden we tot voor kort drie opvang locaties ter beschikking in 
Woerden. Binnenkort gaan de deuren van een vierde locatie in de binnenstad ook open. Een locatie die met name 
geschikt is voor de opvang van moeders met een kind.  
 
 

*URGENT* INLOOPHUIS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS  
 

Exacte gegevens over het aantal vrijwilligers in Nederland zijn lastig te geven omdat 
de cijfers per onderzoek wisselen, afhankelijk van de vraagstelling en timing van het 
onderzoek. Uit het tweejaarlijks onderzoek in 2017 blijkt dat 36% van de 
Nederlanders minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk doet voor een 
maatschappelijke organisatie. Dat is geweldig nieuws en het lijkt ook heel veel. Ook 
wij kennen bijna honderd vrijwilligers die er dagelijks voor zorgen dat alles blijft reilen 
en zeilen in het Weeshuis Woerden. Juist omdat het zo goed gaat breiden we ook 
telkens weer uit. Nieuwe activiteiten, langere openingstijden, meer maaltijden, 
nieuwe locaties. Dat vraagt ook om meer vrijwilligers. Daarom hier nog een keer de 
actuele vacatures op een rij; 
 
- 2 vaste kookvrijwilligers voor 2e dinsdag van de maand (diner) 16 tot 19 u. 
- 2 vaste kookvrijwilligers voor laatste woensdag van de maand (diner) 16 tot 19 u. 
- Gastvrouw – Gastheer (bar) woensdagavond om de week 19 tot 22 u. 
- Afwassers dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag 19 tot 20 u. 
- Gastvrouw – Gastheer (bar) woensdagochtend om de week 10 tot 12 u.  
- Inval Gastvrouw – Gastheer (bar) in de maanden juni en september op donderdagavond 19.00-22 u.  

 
Interesse: 
maaike.oosterom@legerdesheils.nl  
gabriel.schmidt@legerdesheils.nl  
 

mailto:maaike.oosterom@legerdesheils.nl
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EEN ENORME VERRASSING  
 

Heeft u weleens gehoord van het project ‘Tienden de Luxe’ ? 

 

Een geweldig en verrassend project van de Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld. Zoals ze het zelf zeggen; 

‘Een extra stap naar rechtvaardigheid’. Wat wordt er dan bedoeld met Tienden de Luxe? In de maand december 

verwennen we elkaar in Nederland volop. Alleen al voor Sinterklaas ziet de detailhandel een extra omzet van bijna 

een half miljard Euro. Of dat luxe is moet ieder voor zich bepalen. Maar voor de één zijn in die periode de cadeaus in 

de zak pure luxe, terwijl de ander in deze tijd van crisis uitgaven voor deze periode opspaart die eigenlijk hard nodig 

zijn. 

Dat er wereldwijd sprake is van een ontzettend scheve verdeling van rijkdom en armoede is een open deur. 

Wereldwijd is voor veel mensen bijvoorbeeld goed drinkwater een ‘luxe’ die zij zich niet kunnen veroorloven. 

Daarentegen hebben sommigen van ons elk jaar weer moeite om een verlanglijstje te maken om dat we “alles” al 

hebben. Zouden we de anderen ook niet mee willen laten genieten van onze luxe? Daarom heeft de diaconie van de 

Gereformeerde kerk het initiatief Tienden de Luxe bij al haar gemeenteleden onder de aandacht gebracht. 

In de kerk spreken we over “Tienden” (10%) omdat dit begrip een bekende Bijbelse klank heeft, maar het werd wel in 

een andere context voorgeschreven. Tien procent is voor velen dus vooral spreekwoordelijk bedoeld. Het gaat er bij 

het project om Iets bewust van je luxe af te staan voor anderen die het misschien niet zo voor de wind gaat.  

En wat heeft dat te maken met Inloophuis ’t Centrum zult u denken. Nou wij waren de gelukkigen die vanuit dit project 

een paar prachtige cadeaus kregen.  

We kregen een gloednieuwe Majoor fiets. Een 

uitleenfiets omdat het niet voor iedereen 

vanzelfsprekend is een fiets te hebben. Bij ons 

kan die nu geleend worden voor mensen die 

even wat verder weg moeten. Deze unieke fiets 

is opgebouwd uit hoogwaardige onderdelen van 

bestaande merken en is volledig door 

deelnemers van 50|50 Bike geproduceerd. Dat 

zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

die door het Leger des Heils geholpen worden 

om hun leven op orde te krijgen. Bij 50|50 Bike 

geven zij dat leven weer invulling. Ze ontdekken 

hun talenten, leren een vak en ontwikkelen 

structuur. Op die manier bouwen ze niet alleen 

aan mooie fietsen, maar ook aan hun toekomst. 

We kregen twee gigantisch grote en mooie verstelbare parasols die voor ons op bijna alle plaatsen op het binnenplein 

een heerlijk schaduwrijk plekje verzorgd als het te warm is om in de felle zon te zitten.  

En of het nog niet genoeg was kregen wij een 

enorme koffieketel die in één keer tot 40 koppen 

koffie kan zetten. Omdat het Inloophuis steeds vaker 

een spitsuur van bezoekers en koffieklanten kent 

een uitkomst voor de barvrijwilligers en de 

bezoekers.  

Super bedankt diaconie en super bedankt alle 

mensen die meegedaan hebben aan het project 

Tienden de Luxe.  



. 

 

ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ 
 

 
Dinsdag 
10.00 uur tot 12.00 uur : Inloop & Koffie + Handwerk ochtend 
10.30 uur tot 11.30 uur : GEBEDS UUR, elke week in de gebedswinkel 
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--) 
13.30 uur tot 15.30 uur  : 1 keer per maand CREA MET GINETTE  (Elke 3e dinsdagmiddag van de maand) 
18.00 uur tot 1900 uur : Diner (kosten € 4,--) 
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop 
 
Woensdag 
10.00 uur tot 12.30 uur : Inloop & Koffie ochtend 
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--) 
13.30 uur tot 18.00 uur  : Inloop 
18.00 uur tot 19.00 uur : Diner (kosten € 4,--) 
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop 
20.00 uur tot 21.30 uur : 1 x per 2 weken ROB’S VRAGEN(V)UUR (op de even weken) 
 
Donderdag 

10.00 uur tot 12.30 uur : Inloop & Koffie ochtend 
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--) 
13.30 uur tot 15.30 uur  : SCHILDEREN (elke week, kosten: € 2,--)   
15.30 uur tot 18.00 uur  : Inloop 
18.00 uur tot 1900 uur : Diner (kosten € 4,--) 
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop 
 
Vrijdag  
10.00 uur tot 12.00 uur : SCHILDEREN (elke week, kosten € 3,-) 
10.00 uur tot 11.00 uur  : ZINGEN in de gebedswinkel (elke week) 
12.30 uur tot 13.30 uur : Lunch (kosten € 2,--) 
13.30 uur tot 18.00 uur  : Inloop + vrijdagmiddag borrel (alcoholvrij)+sjoelwedstrijd 
18.00 uur tot 1900 uur : Diner (kosten € 4,--) 
19.30 uur tot 22.00 uur : Inloop 
19.30 uur tot 22.00 uur : THEATER VAN DE VRIENDSCHAP (elke 3e vrijdag van de maand)   
 
Zaterdag 

Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd. Deze worden aangekondigd op de website en/of met flyers aan de 

bar in het Inloophuis. 

 

Zondag  

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

BEHOEFTE AAN EEN PERSOONLIJK GESPREK OF GEBED?  
 
Regelmatig 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! De verbouwing is nagenoeg rond zodat we ook weer voldoende ruimte 
hebben om even de rust in het pand te vinden. Om het nog wat makkelijker te 
maken is Flip Kippersluis op vaste tijden in ’t Centrum Inloophuis aanwezig zodat er 
tijdens de kop koffie of thee altijd gevraagd kan worden voor dat persoonlijke 
gesprek of gebed.  
 
– woensdagmorgen van ongeveer 10.00 tot 12.00 uur. 
– elke 2e zaterdag van de maand met een heel gebedsteam van ongeveer 10.00 tot 
13.00 uur 
 
Wilt u buiten deze tijden een afspraak met hem dan mag u hem altijd mailen: 
Mail: f.kippersluis1@kpnplanet.nl 
 

mailto:f.kippersluis1@kpnplanet.nl


 
 
 

OPENINGSTIJDEN EN COLOFOON  
 
OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM: 
 
- Dinsdag van 10.00 tot 22.00 uur 
- Woensdag van 09.30 tot 22.00 uur 
- Donderdag van 10.00 tot 22.00 uur 
- Vrijdag van 12.00 tot 22.00 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 
 
Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00 
 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  
om 18.00 uur 
 
Gezamenlijke lunch € 2,00 
 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  
om 12.30 uur   
 
 

OPENINGSTIJDEN KIDB WINKEL 
 
Kleding kopen of even een praatje en een gratis bakkie 
koffie? 
 
- Dinsdag van 14.00 tot 17.00 u 
- Woensdag van 9.00 tot 17.00 u 
- Donderdag van 14.00 tot 17.00 u 
- Vrijdag van 14.00 tot 17.00 u 
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u 
 
Kleding brengen? Zie ook openingstijden ’t 
Centrum. De manden staan in de gang. 

  
COLOFON 

 
Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC t.b.v.  
’t Centrum inloophuis en de overige partner organisaties 
in het Weeshuis Woerden  
 
´t Centrum inloophuis is gevestigd aan de 
Hogewoerd 3A-1  
3441 BE in Woerden. 
Tel. 0348-434053 
Website: www.inloophuiswoerden.info 
               www.weeshuiswoerden.nl 
 
mail: info@inloophuiswoerden.info 
 
Redactie:   John Tamerus 
 

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

 

NIET VERGETEN ….                                ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 
 

                                                                                           25 jaar 
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Onderwerp : Giftenactie Inloophuis ’t Centrum 25 jarig bestaan. 
Datum  : Mei 2018  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 

Evenals voorgaande jaren starten wij als Inloophuis ’t Centrum weer een giftenactie. Deze keer is het voor ons 
echter een heel bijzondere giftenactie omdat we in 2018 25 jaar bestaan.   

 
Inloophuis ´t Centrum is door een initiatief van de kerken uit Woerden en omliggende plaatsen, waaronder ook uw 
gemeente, tot stand gekomen en is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een niet meer weg te denken plek in 
onze samenleving. Vanuit een christelijke levensovertuiging zorgt een team van bijna 100 vrijwilligers en 2 
parttime coördinatoren voor de maaltijden, activiteiten en huiselijkheid. Daarnaast vervullen zij de rol van 
gastvrouw/gastheer. Indien gewenst, geven de coördinatoren advies en zijn zij behulpzaam bij vragen en/of 
problemen van de bezoekers. Inloophuis ’t Centrum 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. 
 
Ondanks het feit dat het economisch allemaal beter gaat, geldt dit niet voor iedereen en blijft het financieel nog 
steeds een moeizame tijd voor velen van onze bezoekers. Ook al ontstaat er een beter economisch klimaat,  zien 
wij toch dat de overheid zich steeds verder terugtrekt uit het sociale domein met als gevolg een grotere behoefte 

aan een plek zoals ons Inloophuis.  

 
Daarom hopen en rekenen wij erop, zeker in ons jubileum jaar, 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! Wij zien dan ook een stabiel aantal van rond de 
15.000 bezoekers op jaarbasis.  
 
Om Inloophuis ’t Centrum, na 25 jaar, financieel gezond te blijven houden, kunnen we de steun van meelevende 

gemeenteleden -zoals u- beslist NIETmissen. 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANBI Informatie: RSIN 007922243 
 

Mattheus: 25: 

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

 

Wij willen u vragen uw financiële bijdrage over te maken met behulp van  
online bankieren. 

 

 

Bank:    ING Bank 
IBAN:        NL44 INGB 0000 184789  
Ten name van:                  Stichting J.O.A.C Woerden 

mailto:m.amahorseya@hotmail


 

         25 JAAR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Denk aan ons jubileumfeest 
Zaterdag 8 september 2018 


