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FEEST - ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018 - FEEST
De tijd vliegt als je het met elkaar goed hebt en naar je zin
hebt. Dat geldt 'zeker voor Inloophuis ’t Centrum. 25 jaar
geleden zetten een paar dappere mannen en vrouwen hun
schouders onder het oprichten van een Inloophuis. Het ging
niet vanzelf maar ’t Centrum bleek een blijvertje. Een
fantastische plek waar bezoekers, vrijwilligers en
coördinatoren met elkaar en voor elkaar lachen, huilen,
werken, zingen, bidden, knutselen, eten en koffiedrinken.
Met elkaar, voor elkaar. Een unieke plek waar we het goed
hebben met elkaar en waar de tijd vliegt.
Zaterdag 8 september vieren alle bezoekers, vrijwilligers,
coördinatoren, bestuurders, vrienden en iedereen die
geïnteresseerd is het jubileum met een fantastisch
programma. En we vieren niet alleen het jubileum maar ook
de opening van onze koffiebranderij OVErHOOP. Het verhaal achter deze naam laat zich raden. Het
gaat tenslotte niet alleen maar over koffie. Het gaat over het begeleiden naar werk. Jongeren en
ouderen die de aansluiting missen leren we een vak dat kan variëren van Barista, koffiebrander,
boekhouder, verkoper, serveerster en nog veel meer. Juist voor die jongeren en mensen waar hun
toekomst overhoop lijkt te liggen gaat dit project weer hoop geven.
Er staat een prachtig programma voor iedereen klaar:
14.00 uur:
14.30 uur:
15.00 / 17.00 uur:

17.00 uur:

Originele opening jubileumfeest en opening koffiebranderij OVErHOOP
Koffie proeverij met zelf gebrande koffie en gemaakt door eigen barista’s
Gratis koffie met lekkernijen uit eigen koffiebranderij
Gratis ijs op het plein
Bezoeken koffiebranderij
Gratis soep uit de Leger des Heils soep kar
Geschiedenis Weeshuis Woerden
Marktkraam met expositie Weeshuis Woerden schilders
Het koffie verhaal in beeld door kunstschilderes Liesbeth van Buuren
Super aanbiedingen Kerk in de Buurwinkel
Live muziek, en nog veel meer……
Afsluitende gratis BBQ voor al onze bezoekers, vrijwilligers en vrienden
(opgeven via e-mail of aan de bar van het Inloophuis
info@weeshuiswoerden.nl)

DANKBAAR
Filippenzen 4:6-7
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Dankbaar zijn is je zegeningen tellen is bekijken wat je allemaal hebt in het leven om blij over te zijn
en trots op te zijn. Vaak heb je de neiging om alleen maar te kijken naar wat er allemaal mis gaat en
voor je het weet wordt het donker om je heen en donker in je leven. Maar dat is niet wat God wil. Hij
heeft het goede met ons voor.
Met ons 25 jarig jubileum en de opening van de koffiebranderij OVErHOOP hebben we reden genoeg
om dankbaar te zijn. Om het leven te vieren. Om te kijken naar al die dingen die niet vanzelfsprekend
zijn. Voldoende te eten, voldoende te drinken, een dak boven ons hoofd en mensen om ons heen die
voor je willen zorgen. 25 jaar een Inloophuis. Een spiksplinternieuwe koffiebranderij die helemaal
gefinancierd werd door sponsors. Met elkaar, voor elkaar. Nee het is allemaal niet vanzelfsprekend.
Natuurlijk weten we dat het hele leven geen feest is. Er is ook pijn, verdriet en eenzaamheid. Maar
door onze zegeningen te tellen en dankbaar te zijn richten we ons specifiek op de positieve aspecten
van het leven. Zo mogen wij in dankbaarheid met dit grote feest de mooie en positieve dingen van de
dag en in ons leven benoemen en met elkaar delen.
Psalm 103 vers 2:
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

EEN FEEST CENTRAAL
Vanwege het 25 jarig jubileum en de opening van koffiebranderij OVErHOOP hebben we besloten om
ook een heel bijzondere bijlage bij deze Centraal te doen. Een prachtige krant die laat zien wat er
inmiddels allemaal gebeurd in het Weeshuis Woerden. We wensen u heel veel leesplezier en hopen
dat u ons blijft steunen. Met elkaar, voor elkaar.
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