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HET LEVEN VAN DE HONINGBIJ
Het is nog niet zo lang geleden dat onze stadsimker Chris van Iersel bij ons een boeiende presentatie
gaf over bijen. Chris raakte niet uitgepraat over dat kleine, unieke en ontzettend belangrijke beestje.
De meesten van ons wisten eigenlijk niet zo veel over bijen. Eigenlijk vonden we het maar vreemde
beestjes waar je zelfs een beetje bang van wordt als ze te dicht bij komen.
Als je voor een bijenkast staat zie je
alleen maar bijen op de vliegplank en
bijen die de kast verlaten om zoveel
mogelijk bloemen te bezoeken en
voedsel te verzamelen. Maar ook
binnen in de kast is het een drukte van
belang. De werkbijen verrichten alle
taken die nodig zijn om een bijenvolk
in stand te houden. Ze hebben hierbij
een bepaalde werkindeling, die
afhankelijk is van hun leeftijd. Tijdens
de eerste drie weken van hun korte
leven houden ze zich hoofdzakelijk
bezig met werkzaamheden in de
bijenwoning. Daarna gaan zij voedsel
verzamelen in de vrije natuur.
De eerste uren van haar leven besteedt de werkbij aan het uitrusten van het inspannende karwei om
geboren te worden. Hierna begint ze met het schoonmaken, het poetsen van alle cellen in de
bijenkast. De koningin legt alleen maar eitjes in gepoetste cellen. Rond de tiende dag mag ze nectar
en stuifmeel in ontvangst nemen van de haalbijen en dit opbergen in de lege cellen. Na ongeveer
zeventien dagen gaat ze meehelpen met het bouwen van de hongingraten. Ze is nu bouwbij. Met
haar sterke kaken kauwt ze de was net zolang totdat deze geschikt is voor het maken van de raten.
Hierna wordt ze wachtbij. Ze houdt de wacht bij de ingang van het nest en verdedigt haar volk tegen
indringers. De periode van huisbij is nu voorbij. Vanaf de twintigste dag gaat ze over op het
buitenwerk. Ze is haalbij of vliegbij. Ze vliegt er elke dag op uit op zoek naar nectar en stuifmeel,
maar ook water en Propolis. Ze vliegt in steeds grotere cirkels rond de kast om de omgeving te
verkennen. Wanneer het regent of te koud is, vliegen de bijen niet uit. Ze kunnen dan ook geen
voedsel verzamelen. De bijen wisselen elkaar constant af. Ze overleven door op een unieke manier
samen te werken en ze zijn razend belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van
onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Bijen zijn dus
cruciaal voor de productie van ons voedsel.
Dat bijenverhaal lijkt wel op het verhaal van het Weeshuis Woerden. Het Inloophuis, de kerk in de
buurt winkel, de koffiebranderij, de opvang. Mensen lopen in en uit. Tientallen mensen lijken op het
bijenvolk en zorgen met elkaar ook voor elkaar. We mogen bij tijd en wijle allemaal even koningin zijn.
Maar op andere momenten zijn we werkbijen, haalbijen, bouwbijen, wachtbijen, huisbijen en
vliegbijen. Met elkaar, voor elkaar. Een volk om trots op te zijn!!

DANKBAAR
Romeinen 12:3-8
God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen.
Daarom zeg ik tegen jullie allemaal: vind jezelf niet belangrijker dan je bent.
Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit
moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend. 4 Je zou het zó kunnen
zeggen: Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde
soort werk. 5 Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende
lichaamsdelen van dat ene lichaam. 6 We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen.
Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. 7 Wie de gave heeft gekregen om te profeteren, heeft die
gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om
andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te
geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven. 8 Wie de gave heeft gekregen om andere
gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen
om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te
geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. Wie de gave heeft gekregen om
andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen.

Het lijkt veel op het verhaal van het bijenvolk. Dat kleine unieke beestje dat deel uitmaakt van dat
grote bijenvolk en waar iedere bij een andere taak heeft ten dienste van het grote bijenvolk. Ze lijken
allemaal op elkaar maar toch hebben ze allemaal een verschillende rol en taak. Geldt dat ook niet
voor ons? Soms willen we gewoon even de koning of koningin zijn. Maar de volgende dag steken we
onze handen uit de mouwen en zijn we met onze eigen unieke talenten werkbijen, haalbijen,
bouwbijen, wachtbijen, huisbijen of vliegbijen.
Als je goed om je heen kijkt zie je het. We zijn allemaal anders, afkomst, leeftijd, zorgen, problemen,
talenten, energie, man, vrouw, En toch is er eenheid en verbondenheid. Het maakte niet uit wie je
was, wie je bent of wat je ooit zal worden. We hebben elkaar allemaal nodig. Juist omdat we anders
zijn vullen we elkaar juist zo mooi aan. We hebben elkaar nodig. Je hoort simpelweg bij het lichaam
van Christus.

HYGIËNE CODE
Binnen de horeca is het belangrijk dat er volgens een hygiënecode gewerkt
wordt. Aangezien horecapersoneel voortdurend in aanraking komt met
bereid voedsel voor anderen, zijn hier strikte wettelijke regels voor. Omdat
het steeds drukker en professioneler wordt in het Inloophuis, de
koffiebranderij maar ook bij het koffiedrinken in de KIDB winkel moesten
we vorig jaar al een Horeca exploitatievergunning aanvragen. Nu we die
hebben hoort daar ook de hygiëne code bij. Net zoals in de natuur bij de
bijen moet onze ruimtes schoon en het eten en drinken veilig zijn. Onze
persoonlijke hygiëne moet voorkomen dat er allerlei vuil en bacteriën in eeten drinkwaren terecht komen. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend maar toch
betekent dat best wel veel.
Striktere regels dus voor onze vrijwilligers die veel in aanraking komen met voedsel en drinken. Zo
moeten we bijvoorbeeld altijd onze handen wassen na het werken met rauwe ingredienten of nadat
we even zijn gaan roken of het toilet bezocht hebben. Niet allemaal met onze handen in de
koektrommel en een koksbuis voor de kokers. Onze vrijwilligers Belia en Anne zijn inmiddels
gediplomeerd en zijn voortvarend aan de slag gegaan met tal van kleinere en soms wat meer
ingrijpende maatregelen.
Is het allemaal overdreven? Nee hoor, zeker niet. Als we goed willen zijn voor elkaar moeten we ook
dit met elkaar goed gaan regelen.

KOFFIEBRANDERIJ OVERHOOP
We hebben echt een unieke ambachtelijke koffiebranderij met winkel in
ons Weeshuis Woerden.
Bij onze koffiebranderij OVErHOOP vindt je dé zelfgebrande koffie die bij
jou past. En het is niet alleen hoge kwaliteit koffie maar de geschiedenis
van koffie komt in onze branderij ook op een unieke manier tot leven. Aan
de muur hangen prachtige schilderijen die het verhaal van de honderden
jaren oude geschiedenis van de koffie vertellen. Voor onze Koffie
Academie zijn speciaal twee boekjes geschreven met dat prachtige
verhaal maar ook vol met kennis over de oorsprong van koffie, de
koffieplanten tot en met echte koffie recepten.
Met het drinken van onze koffie draagt u bij aan betere kansen voor jongeren en ouderen die we
begeleiden naar werk. Bij ons draait het om mensen. Onze deelnemers hebben door tal van
omstandigheden vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is onze missie om ze weer ‘mee te
laten doen’. Werken aan herstel van het persoonlijke leven dat soms even OVErHOOP ligt. Samen
streven naar er weer toe doen en als het lukt zelfs uitstroom richting een duurzame plek waarin werk
en samenleving centraal staat.
Ons team is net zo gevarieerd als onze koffiebonen. We blinken uit in lef, trots, passie en plezier. We
zijn een beetje uniek soms, maar vooral heel vrolijk en behulpzaam. Deelnemers, job coaches,
barista’s, brandmeesters en logistiek koffie experts vormen ons team. Met elkaar, voor elkaar, zodat
we altijd de mooiste koffies kunnen maken.
Help ons en onze deelnemers door onze
koffie te kopen en te drinken. Bespreek het
ook op uw werk in de kerk of op de
vereniging. Onze koffie heeft de hoogste
kwaliteit wordt regelmatig getest door de
meest professionele en ervaren
koffiebranders. De koffie is te koop in onze
Kerk in de Buurtwinkel en voor grotere
hoeveelheden kunt u contact opnemen met
de beheerders van het Weeshuis Woerden,
Corrie of John Tamerus. Telefoon 0348419657 of info@overhoopkoffie.nl
Meer informatie over de koffie en de
koffiebranderij is te vinden op
www.overhoopkoffie.nl

WIST U DAT
Esther van Elteren is naast Maaike van Oosterom onze nieuwe coördinator. Op dinsdag en woensdag
is Maaike aanwezig en op donderdag en vrijdag is Esther aanwezig. Het Inloopspreekuur is elke
donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in het kantoortje achter de keuken. Heb je dus even
behoefte aan een luisterend oor of wil je iets kwijt dan kun je gerust even binnen wippen.

E esther.van.elteren@legerdesheils.nl
M 06-2576 5578

E maaike.van.oosterom@legerdesheils.nl
M 06-2576 5503

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ONZE ‘ WERKBIJEN’
Wat zijn we trots op onze top vrijwilligster
Marijke Hagendijk. Ze kreeg een koninklijke
onderscheiding met de volgende
onderbouwing.

We zijn trots op onze super vrijwilliger Dick Staal.
Hij kreeg uit handen van de burgemeester van
Woerden een Koninklijke onderscheiding met de
volgende onderbouwing
.
Dick is vrijwilliger in het ziekenhuis en begeleid
middelbare scholieren die maatschappelijke stage
lopen. Vanaf 2002 is hij actief bij Stichting
Landschapsbeheer. Hij is lid van de snoeiploeg
van de fruitbomen geworden. Van oktober tot en
met april is hij druk aan het snoeien en daarna
verwerkt hij het fruit. Vanaf 2007 is hij
kookvrijwilliger in Inloophuis ’t Centrum waar hij
eens in de maand kookt. Hij gebruikt hiervoor veel
uit eigen tuin. Hij maakt kerstjam dat elk jaar wordt
verkocht ten behoeve van Inloophuis ’t Centrum.
Hij is enorm betrokken en steekt graag zijn
handen uit de mouwen.

Marijke is een zeer betrokken mens. Ze
begeleidt mensen naar de kerkdiensten in
toenmalig Hofpoort Ziekenhuis. Ze is
vrijwilliger van de Zonnebloem. Ze heeft
gekookt in Inloophuis ’t Centrum. Ze werkt in
de KIDB (kerk in de buurt) kledingwinkel. Ze
doet pastoraal werk bij de PKN
(gereformeerde kerk). Zij is oproepbaar bij
uitvaarten en huwelijken in de Kruiskerk. Zij is
de enige vrouw bij deze groep die een
Koninklijke Onderscheiding heeft gekregen en
is een zeer betrokken allround gastvrouw.

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.
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.

FEEST VOOR U? FEEST VOOR ONS !!!
We dachten dat bij vrienden van het Inloophuis
groot feest gevierd werd. En dat was ook zo.
Maar onverwachts werd het ook feest voor ons.
We werden gevraagd om een giftenbus te maken
en mee te geven. Tot onze grote verrassing werd
het daarmee ook feest voor ons. Tot twee keer
toe werden de enveloppen met inhoud bestemd
voor het werk in ons Weeshuis.
En dat komt goed uit want we zijn aan het sparen
voor nieuw meubilair in het Inloophuis en buiten
op het plein. De zittingen van de stoelen zijn
versleten en de tafelbladen van ons
buitenmeubilair gaan kapot. Dank, dank dank en
wat een goed idee zo’n feest voor twee!!!

KOFFIEKERK OVErHOOP…. HELEMAAL ANDERS?
De OVErHOOP Koffiekerk. Gezelliger kan gewoon
niet. Dat is wat de bezoekers ervan zeggen.
De OVErHOOP Koffiekerk is bij uitstek de plaats waar
iedereen welkom is. Samen leuke dingen doen is daarom
belangrijk, evenals dat er veel ruimte moet zijn voor
ontmoeting. Pas als je ontspannen bent, kunnen er echte
vriendschappen en ook gesprekken ontstaan. Elkaar
leren kennen om samen te groeien en te ontdekken! Net
zoals een zaadje, water, licht en mest nodig heeft om te
ontkiemen en te groeien, heeft ook onze koffiekerk
ontspanning nodig om echte relaties en vriendschappen
te bouwen.
De OVErHOOP Koffiekerkmag dus gewoon leuk zijn.
Zorg dat je plezier met elkaar hebt. Dat er heerlijke koffie
is, gelachen wordt, je alles mag zeggen of vragen. Er
gebeurt van alles en iedereen mag er zich op zijn gemak
voelen. Samen over het geloof na denken, er vragen over
stellen en proberen een antwoord te vinden op
ingewikkelde levensvragen.
Zo kunnen we samen ontdekken wat geloven is, wie God is, wie Jezus en wat vriendschap en
naastenliefde is in het leven van alledag. Elke 2e en elke 4e zondag van de maand in de grote zaal
van het Weeshuis Woerden.
– Gratis Koffie – Cappuccino – Latte Machiato – Doppio – lekkere thee
– Een boeiend verhaal uit de Bijbel waar we met elkaar over praten
– 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

Zondag 12 mei 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 9 juni 2019
Zondag 23 juni 2019
Zondag 14 juli 2019
Zondag 28 juli 2019
Zondag 11 augustus 2019
Zondag 25 augustus 2019

Zondag 8 september 2019
Zondag 22 september 2019
Zondag 13 oktober 2019
Zondag 27 oktober 2019
Zondag 10 november 2019
Zondag 24 november 2019
Zondag 8 december 2019
Zondag 22 december 2019

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?

Gezamenlijke warme maaltijd € 4,00
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 18.00 uur
Gezamenlijke lunch € 2,00

- 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 mand staat in de gang.

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.van.oosterom@legerdesheils.nl
mail: esther.van.elteren@legerdesheils.nl
Redactie: John Tamerus

De Centraal via E-mail? Wilt u voortaan de
Centraal elektronisch ontvangen geef dan u 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 u
reactie sturen naar
info@inloophuiswoerden.info
Bij voorbaat dank!

Diaconale Stichting JOAC
Bezoekadres
Hogewoerd 3a
3441 BE Woerden
Tel: 0348-434053
E-mail: m.amahorseya@hotmail

Onderwerp
Datum

: Giftenactie Inloophuis ’t Centrum.
: Mei 2019

Geachte heer/mevrouw,
Evenals voorgaande jaren starten wij als Inloophuis ’t Centrum weer een giftenactie. Deze keer is het
voor ons als stichting een heel spannende giftenactie. Omdat we in 2018 25 jaar bestonden en
hierdoor een mooie inkomsten stroom mochten zien, waarvoor dank, kijken wij in spanning uit of we
ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.
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 meer dan 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 in het inloophuis. 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.
Economisch gezien wordt ons verteld dat het allemaal beter gaat, maar geldt dit voor iedereen? Voor
onze bezoekers blijft het financieel vaak nog steeds een moeizame tijd. Ook al is het economisch
klimaat een stuk beter, op sociaal gebied zien wij dat de overheid zich steeds verder terugtrekt met als
gevolg een steeds grotere behoefte aan een plek zoals ons Inloophuis.
Daarom hopen en rekenen wij erop, zeker in een jaar na ons 25-jarig jubileum, 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 ruim 25 jaar, financieel gezond te blijven 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

ANBI Informatie: RSIN 007922243
Mattheus: 25:
“Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij”

