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VRIENDSCHAP
Kunnen we in deze onstuimige wereld nog ware vriendschap vinden? Oprechte vriendschap met een
gedeeld gevoel van zorg en interesse voor elkaar. Een verlangen om elkaar te zien groeien en
ontwikkelen. Een diepere wens en hoop dat het goed gaat met die ander. Ware vriendschap heeft ook
te maken met actie. Iets voor een ander doen terwijl je er niets voor terug krijgt. Het met elkaar delen
van gedachten en gevoelens zonder bang te hoeven zijn voor veroordeling of negatieve kritiek.
Hoe makkelijk noemen we mensen onze vrienden. Echte vriendschap vraagt ook om
daadwerkelijk tijd voor elkaar te maken. Tijd om elkaar te leren kennen, tijd om
samen herinneringen op te bouwen en tijd om in elkaars groei te investeren.
Vertrouwen is essentieel bij ware vriendschap. We hebben allemaal iemand
nodig waarmee we onze levens, onze gedachten, onze gevoelens en onze
frustraties kunnen delen. We moeten onze diepste geheimen met iemand
kunnen delen, zonder angst dat die geheimen de volgende dag rond gaan of op
het internet staan! Vriendschap kan makkelijk verwoest worden als we er niet in
slagen om vertrouwen op te bouwen wat betreft onze soms gevoelige geheimen.
Trouw en loyaliteit vormen de sleutel voor ware vriendschap. Zonder trouw en
loyaliteit voelen we ons vaak verraden, verlaten en eenzaam. In een ware
vriendschap bestaan geen achterklap, negatieve gedachten en afwijzingen.
Echte vrienden bemoedigen elkaar en vergeven elkaar wanneer de een de ander iets heeft misdaan.
Oprechte vrienden bieden elkaar steun in moeilijke tijden. Juist dan kun je op een vriend rekenen. In
een echte vriendschap ontwikkelt zich een onvoorwaardelijke liefde. We houden van onze vrienden,
ongeacht wat er is gebeurd, en we willen altijd het beste voor onze vrienden.
En als we dan soms toch een vriend kwetsen zonder dat we dat willen, dan biedt Gods Woord ons
een oplossing. We noemen dit vergeving. Er bestaat geen groter voorbeeld dan de liefde die God voor
ons heeft. Deze liefde is zo groot dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, opgaf zodat onze
vriendschap met God weer hersteld zou worden. Dat is waar we met kerst aan denken.
In het Weeshuis Woerden zie je dagelijks tal
van vriendschappen. Al 25 jaar zijn we een
plek in Woerden waar nieuwe
vriendschappen ontstaan. Jongeren en
ouderen die iets voor elkaar overhebben. Die
hun best doen om het fijn en goed te maken
voor de ander. Bezoekers, gasten,
vrijwilligers en coördinatoren. Veel relaties en
veel vriendschappen. We lachen met elkaar
en huilen met elkaar. We zijn er voor
elkaar. Met elkaar, voor elkaar. Dat is de
gedachte waarmee we het jaar uitgaan
en het nieuwe jaar weer ingaan.

VRIENDSCHAP EN DE BIJBEL
Prediker 4:9-10
"Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want - dat is zeker - samen zwoegen loont. Wanneer
twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen
is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt."

Vrienden! Wie zijn zij, wát zijn zij? Voor wie vrienden tekort komt, is er tegenwoordig via het internet
een snelle manier om aan duizend of meer vrienden te komen. Facebook vrienden. Eén klik en je bent
iemands vriend. Maar heeft dat echt iets met vriendschap te maken?
Vriendschap is één van de mooiste geschenken die God de mensen heeft gegeven. In de Bijbel
vinden we prachtige voorbeelden van vriendschap. Denk als voorbeeld aan David en Jonathan. Maar
het is meer. Wij kennen bijna allemaal het grote gebod, waar Jezus zegt:
"Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben
als uzelf."
(Matthéüs 22:37-39).
Het is dus niet alleen een geschenk van God maar ook een opdracht. Vriendschap is een vorm van
liefde, zoals ouderliefde, naastenliefde en de liefde tussen man en vrouw. Liefde als teken van Gods
aanwezigheid in de wereld.
Een mens kan niet zonder vrienden. Voor de zondeval zei de Heere al dat ‘het niet goed is dat de
mens alleen is'. Hij gaf Adam een vrouw, die de moeder van alle levenden werd en die er later voor
zorgde dat er ook buiten het huwelijk sprake zou zijn van contacten op het niveau van ons hart. God
wil geen eenzame mensen.
Heb jij een vriend nodig? Jezus nodigt ons in de Bijbel uit om vrienden van Hem te worden maar God
wil ook 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. Echte vrienden behandelen elkaar zoals ze zelf ook
behandeld willen worden. Ze behandelen elkaar met respect en hebben elkaar lief. Een prachtige
gedachte om Kerst mee te vieren, het oude jaar mee af te sluiten en een geweldig voornemen voor
het nieuwe jaar.
"Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen."
1. Lucas 6:31

De winter staat nu echt 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. We blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel. Op dit moment is er extra behoefte
aan kleding en schoenen voor jongeren en jong volwassenen.

Samen met je vrienden naar de OVErHOOP koffiekerk
Vanaf 9 december is er om de week OVErHOOP
koffiekerk in het oude weeshuis Woerden. In de grote
zaal van het Inloophuis is iedereen welkom.
– Gratis Koffie – Cappuccino – Latte Machiato Doppio – lekkere thee
– Een prachtig verhaal uit de Bijbel met een uitleg
– Gratis lekkere maaltijdsoep met broodjes.
Neem je vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee
en geniet van een mooie en boeiende middag.
– Weeshuis Woerden
– Ingang Hogewoerd 3A-1
– Inloop vanaf 15.30 uur
– Einde 18.00 uur
Hou onze website in de gaten voor de precieze data.

Vriendschap
Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je
vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je
grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend.

Als je iemand hebt
die alles met je deelt
de tafel en het bed
één die nooit verveelt
als je iemand hebt
die al je zorgen heelt
weet je wat dat zeggen
wil
weet je wat dat scheelt?

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je
vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je
grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend.

Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je
grient
dan pas mag je zeggen:
‘k heb een vriend.

Wie wil zijn handen uit de mouwen steken en heeft hart voor mensen?
Voor ons Inloophuis zijn wij op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Mensen die hun handen af en toe uit de
mouwen willen steken en een groot hart hebben voor
hun medemens.
Vacatures:
-

Vrijwilligers maaltijdleiding donderdagavond 1 x p/mnd
Vrijwilligers maaltijdleiding vrijdagavond 1 x p 2wkn
Vrijwilliger(s) gastheer / gastvrouw diverse avonden
Vrijwilligers / afwashulp woensdag en dinsdagavond
Coördinator theater van de vriendschap
Muzikanten Koffiekerk OVErHOOP

Theater van de vriendschap
Het Theater van de vriendschap is een uniek concept.
Talenten zijn vaak onzichtbaar en dat is natuurlijk zonde.
Talent moet ontwikkeld en gezien worden.
Iedereen met talent krijgt bij ons de kans dit te laten zien en
het verder te ontwikkelen. In de grote zaal van het oude
Weeshuis organiseren we nu regelmatig dit kleine maar super
gezellige theater dat klaar staat om nieuw talent in de
schijnwerpers te zetten. Vriendschap en cultuur komen hier
samen.
Iedereen is vrij om in het mini-theater muziek, cabaret of
andere voorstellingen te organiseren.
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger die ons regelmatig wil helpen dit te organiseren? Neem voor
meer informatie gerust contact op met één van de coördinatoren of met het beheerdersechtpaar
info@weeshuiswoerden.nl

Vrij-Mi-Bo (Vrijdagmiddag Borrel – zonder alcohol)
Elke vrijdagmiddag een super gezellige VrijMi-Bo. Een vrijdagmiddag borrel zonder
alcohol maar met lekkere hapjes en een
wekelijks terugkerende sjoel competitie.
Maar weten we eigenlijk wel waar dat sjoelen
vandaan komt? Sommige onderzoekers denken
dat het sjoelen ontstaan is in Friesland, ZeeuwsVlaanderen of Engeland maar het meest
aannemelijk is dat onze Hollandse zeelui de
uitvinders van het sjoelen zijn.
Aan dek van houten schepen werd door zeelui
rond 1600 al met munten gespeeld. De bedoeling
hierbij was dan om zo dicht mogelijk bij een
gemarkeerde lijn met vakjes te
schuiven.
Geoefende zeelui in dit spel
schoven hun munten dan
over het dek en menig
zeeman wist daarmee wat extra
munten te verdienen.

Maar er was wel een
probleem bij dat spel. Als
er sprake was van een
ruwe zee met hoge
golven dan verdwenen er
veel te veel munten
overboord in het water. Zodoende werd
besloten de munten te vervangen door ronde
houten schijven. Ze noemden het sjeulen.
In zeevarende staten van Holland werd de
gedachte aan het sjeulen van schijven over
een houten ondergrond omgezet in een soort
sport. In de loop der jaren werd dit een groot
volksvermaak en hiervoor werden grote
houten banen gebruikt (klosbanen). Die
klosbanen werden glad gemaakt en hierop
werd met houten schijven gesjeuld. Begin
1900 werden uiteindelijk houten bakken
gemaakt, die draagbaar waren en dit was de
aanzet tot de huidige sjoelbak.
En het belangrijkste?? Kom vrijdagmiddag
vanaf 14.00 uur naar onze Vrij-Mi-B0

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 4 januari 2019 om 19.30 uur
wordt de nieuwjaarsreceptie voor Inloophuis
’t Centrum, stichting de Meerpaal, de Kerk
In de Buurtwinkel en koffiebranderij
OVErHOOP gehouden.
In de start van het nieuwe jaar, willen we
samen stilstaan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn.
Hoe we vorig jaar het 25 jarig jubileum van het Inloophuis
mochten vieren. We willen proosten op de mensen voor wie
alle activiteiten zo belangrijk zijn. Het programma voor de
nieuwjaarsreceptie begint om 19.30 uur en zal rond 21.00
uur weer afgelopen zijn.
De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd in de verschillende zalen van het weeshuis Woerden.
Tijdens deze avond komen er verschillende dingen uit ons dagelijks gebeuren aan bod.
Een gezellige en unieke avond, voor al onze bezoekers, gasten, vrijwilligers, partners en vrienden.
Proost met ons mee op het nieuwe jaar.

De kerstjam is er weer…
Iedere bezoeker van ’t Centrum kent het. De
Kerstjam van Dick Staal. Af en toe komen er
culinair deskundigen bij ons op bezoek en die
noemen het liever Kerst confituur.
Volgens de Nederlandse Warenwet bevat jam
(‘huishoudjam’) ten minste 350 gram
vruchtenpulp per kilogram. Bij 450 gram
vruchtenpulp of meer mag het ‘Extra jam’ (of
extra confituur) heten.
Voor sommige vruchten gelden lagere
percentages. De jam van Dick Staal slaat alle
normen en eisen van de Nederlandse
warenwet. Een potje Kerstjam van hem bevat
zoveel vruchten dat er geen eens plaats is voor
iets anders.
Drie euro per pot Kerstjam. Een heerlijke
verrassing en u steunt er ’t Centrum mee

Bericht van de penningmeester
We doen er alles aan om financieel gezond te blijven.
Nieuwe vormen van samenwerking moeten ons minder
kwetsbaar maken en ook professioneler. De kosten gaan
daarbij vaak voor de baten uit.
Alstublieft! Help ons om financieel gezond te blijven en ons
werk te kunnen blijven doen.!
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@ziggo.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)

Koffiebranderij OVErHOOP
Hij draait nu op volle toeren. Koffiebranderij
OVErHOOP, een ambachtelijke koffiebranderij met
koffiewinkel in het hart van Woerden.
De geschiedenis van koffie komt in onze branderij op
een unieke manier tot leven. Prachtige schilderijen aan
de wand vertellen het verhaal van de geschiedenis van
koffie en met het drinken van onze koffie draagt je bij
aan betere kansen voor jongeren en ouderen die we
begeleiden naar werk. Unieke koffie met een uniek
verhaal. Wij leren onze deelnemers verschillende
dingen.
Koffiebranden is een ambacht, een eeuwen oude
kunst. Een vak waar liefde voor het product en kennis
van de koffie absolute voorwaarden zijn. Bij ons komen
alleen hoge kwaliteit bonen in de branderij.
Koffiebonen waar het vakmanschap van de telers, de
oogsters, de melangeur en de transporteur aan vooraf
ging. In onze Branderij kun je zien hoe diverse soorten
koffie met de deskundige hand van onze OVErHOOP
brandmeester tot perfectie worden gebrand.
In onze branderij branden we eigen labels maar is het zelfs mogelijk om je als bedrijf of als persoon
een eigen privat label te laten ontwikkelen en branden. Zo wordt de transformatie van groene
koffiebonen naar vers gebrande koffie een unieke belevenis.
Koffie logistiek is het ambacht van het maken van unieke melanges en het professioneel verpakken
of malen van de koffie. Of de koffie nu gemalen is of niet, een juiste koffie-verpakking is van belang
om de smaak, het aroma, de kleur en geur te behouden. Zonder goede verpakking werken lucht
(zuurstof) en vocht in op de koffiebonen of gemalen koffie waardoor deze snel achteruit
gaat. Uit onze hoeveelheid single origine koffiesoorten worden verschillende melanges
gemaakt. Een melange is een mix van 3 tot 5 verschillende koffiesoorten. Door deze
te mengen komen de beste eigenschappen van de koffiebonen samen. Zo ontstaat
een melange die qua smaak, aroma en mondgevoel perfect aansluit bij de wensen van
onze klanten.
Onze Barista is een koffiekunstenaar die over omvangrijke kennis op het gebied van koffie beschikt.
Onze OVErHOOP barista’s bereiden en serveren de koffie maar maken er vaak ook een heus
kunstwerk van. Onze Baristq’s worden getraind en opgeleid op het gebied van de zogenoemde 'latte
art'. Tijdens het schenken van het melkschuim op de cappuccino creëren ze dan prachtige kleine
kunstwerken. Om deze kunstwerken te kunnen realiseren, moeten de barista's veel kennis hebben
van koffiemelanges, koffiebranding, het gebruik en onderhoud van espressoapparaten, het
opschuimen van melk enz. Deze kennis kan worden verworven in onze speciale cursussen en
workshop’s in de OVErHOOP koffie academie.

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 mand staat 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

KERSTVIERING ’t CENTRUM

Aangeboden door de Gebedswinkel.

‘Wees niet bang’ zei hij want ik breng u het
mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Groot
nieuws voor het hele volk. Vandaag in Bethlehem
is onze redder geboren (Lucas 2; 10-11)

GRATIS 2 koppen koffie of thee in het
Inloophuis op dinsdagmorgen en
donderdagmorgen van 10.00
tot 12.00 uur.
Kom ook eens kijken.
Gezellig, knus en tijd voor
goed gesprek

uur
Zaterdag 15 december 2018 organiseren we een
kerstdiner van 16.45 tot 20.30 uur. Kosten 8 euro
en opgeven kan aan de bar.
een
Houd de website in de gaten voor verdere
activiteiten die we gaan doen
.
www.weeshuiswoerden.nl

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: gabriel.schmidt@legerdesheils.nl
mail: maaike.van.oosterom@legerdesheils.nl

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

Redactie: John Tamerus

