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Voorwoord
Vorig jaar schreef ik dat ik wellicht onbewust had gewacht met het schrijven van het
voorwoord tot na de Tweede Kamer verkiezingen, dit jaar had ik ook kunnen wachten op
verkiezingen maar dan voor onze nieuwe gemeenteraad. Ik heb het deze keer echter bewust
niet gedaan, waarom dan niet zou u kunnen denken? Welnu om de simpele reden dat ik
verwacht dat wat of wie wij ook kiezen er een raad komt die het sociaal domein een warm
hart toedraagt en dus ook ons Inloophuis! IJdele hoop of een voorbode van teleurstelling,
Nee ik verwacht van niet, gezien de contacten die we hebben met onze partner het Leger
des Heils, in gemeenteland en het feit dat men ons Inloophuis steeds meer ziet als een plek
die er toe doet in onze samenleving.
2017 was een jaar waarin we zijn gestart met grote veranderingen, op personeelsgebied en
het eerste volle jaar van de samenwerking met het Leger des Heils, ambitieuze plannen voor
de koffiebranderij met de daarbij behorende fondswerving en steeds meer verbinding met
partijen om ons heen om zo steeds prominenter aanwezig te zijn in de samenleving van
Woerden.
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, zoals ik al aangaf grote veranderingen. Het pand bruist en leeft van de activiteiten
en dat geeft voor iedereen een goed gevoel. Wij kunnen terugkijken op een succesvol
verlopen 2017 waarna de veranderingen nog steeds doorgaan, omdat we op die manier
kunnen blijven wie we zijn en wat we zijn.
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van één van onze coördinatoren Reina
Leenhouts-van der Maas. Door onze samenwerking met het Leger des Heils is er gelukkig
direct vervanging gekomen in de persoon van Gabriel Schmidt die begin mei enthousiast is
gestart in ons Inloophuis. Voor ons een duidelijke bewijs van de succesvolle samenwerking
met onze partner. Ook voor mij als voorzitter heeft zich er een verandering voorgedaan. Met
ingang van afgelopen mei mag ik ook de voorzitter zijn van stichting de Meerpaal. Zo zien we
de samenwerking niet alleen op de “werkvloer”, maar ook op bestuurlijk vlak, alleen maar
toenemen.
Onze waardering en dankbaarheid voor de 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 hun 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 en aan onze partner het Leger des Heils, die ons geldelijk steunen. Er is helaas
maar één manier om ons hoofd boven water te houden en dat is met uw geldelijke steun. Wij
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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 en we met een goed gevoel ons 25 jarig bestaan mogen vieren.
Moge Gods liefde en zegen ook in 2018 op ons werk rusten.
Ook dit jaar wil ik het voorwoord weer eindigen met iets om over na te denken.
Het verhaaltje heet “Koffie kopjes”.
Marc Angenent (Voorzitter)
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Koffie kopjes
Een groep van alumni, zeer geslaagd in hun carrière, kwamen bij elkaar om hun oude
professor aan de universiteit te bezoeken. Het gesprek veranderde al snel in klachten over
stress in het werk en het leven.
Na zijn gasten koffie te hebben aangeboden, ging de professor naar de keuken en kwam
terug met een grote pot koffie en een assortiment van kopjes - porselein, plastic, glas, kristal,
sommige gewoon eenvoudig, een aantal dure, sommige exclusief - en zegt zijn gasten dat
ze zichzelf maar even van koffie moeten voorzien.
Als alle leerlingen een kopje koffie in de hand hebben, zegt de professor: "is het je
opgevallen dat alle leuke en dure kopjes gebruikt zijn, en de eenvoudige en simpele kopjes
er nog staan. Hoewel het normaal is voor jullie om het beste voor jezelf alleen te willen, is dat
juist de bron van jullie problemen en stress in het leven.
Wees ervan verzekerd dat het kopje zelf geen kwaliteit toevoegt aan de koffie die jullie
drinken.
Vaak is het gewoon duurder en in sommige gevallen verhult het zelfs wat we drinken.
Wat jullie allemaal echt wilden was koffie, niet het kopje, maar je ging bewust voor de beste
kopjes ...
En daarna gingen jullie elkaars kopjes bewonderen.
Nu overweeg dit: Het leven is de koffie; de banen, geld en status in de samenleving zijn de
kopjes.
Ze zijn gewoon hulpmiddelen om het Leven vast te houden en te omvatten, en het soort
kopje hebben we niet voor het kiezen en verandert ook niet de kwaliteit van het leven waarin
we leven. Soms, door onszelf vooral te concentreren op het kopje, vergeten we om van de
koffie te genieten. "
God zet de koffie, niet de kopjes ..........
Geniet van jullie koffie! "De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles. Zij maken
het beste van alles."
Leef eenvoudig. Blijf grootmoedig. Wees zorgzaam en spreek vriendelijke woorden. Laat de
rest aan God…
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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 2017 is de jaarvergadering gehouden op 12
juni j.l.. De vertegenwoordigers van het algemeen bestuur komen uit de participerende
kerken en dat zijn in 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Samenwerking met het Leger des Heils
Steeds vaker blijkt dat Inloophuis ’t Centrum professionele steun nodig heeft 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 dat nodig mocht zijn.
Het vertrekpunt bij deze samenwerking was dat de huidige coördinatoren allemaal de
gelegenheid kregen vanuit een voorkeurspositie te solliciteren op een nieuwe aanstelling bij
Het Leger des Heils. Reina Leenhouts - van der Maas en Maaike van Oosterom zijn na het
sollicitatieproces nieuwe coördinatoren geworden. In de praktijk hebben de bezoekers niet
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veel van deze verandering gemerkt omdat beide coördinatoren terug gedetacheerd zijn naar
het Inloophuis. In hun nieuwe taak zullen ze worden begeleid door Bouke Hartman,
afdelingsmanager Specialistische Ambulante Hulpverlening van het Leger des Heils.
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.
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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)
Mariëlle Burggraaf-Verweij (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 2017 als volgt:
• Maaike van Oosterom
• Reina Leenhouts - van der Maas
• Gabriël Schmidt
• John en Corrie Tamerus
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 80 vrijwilligers werkzaam.
Het totaal aantal vrijwilligers is opgedeeld in kookvrijwilligers en gastvrouwen of gastheren.
In 2017 hadden wij in totaal 41 kookvrijwilligers, waarvan 16 mannen en 25 vrouwen. Het
totaal aantal gastheren of gastvrouwen stond in 2017 op 36, waarvan 25 vrouwen en 11
mannen. Trots en dankbaar zijn wij dan ook op het feit dat Inloophuis ’t Centrum zo’n grote
achterban heeft, zonder hen zouden wij ’t Centrum niet draaiende kunnen houden.
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Financiën

TOELICHTING OP DE BALANS EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Er is veel gebeurt in 2017.
Het inloophuis is een samenwerking aangegaan met het Leger des Heils. Ook met de opzet
van de koffiebranderij is een start gemaakt. Dit alles heeft gezorgd dat wij met een verlies
van €720 het boekjaar 2017 hebben afgesloten.
Wel zijn er enkele verschuivingen in de inkomsten en uitgaven geweest. Aan de uitgave kant
staat een kleine post gedetacheerd personeel. Dit komt omdat in de loop van 2017, het
Leger des Heils tezamen met het inloophuis ’t Centrum, een ruimere subsidieaanvraag heeft
gedaan bij de gemeente Woerden, en ook heeft ontvangen. De subsidie is op de rekening
van het Leger des Heils gestort door de gemeente en daar het Leger des Heils de
gedetacheerde personen ook van salaris voorziet hebben wij het zo gelaten. Het verschil
tussen de ontvangen subsidie en de personeelskosten betaald door het Leger des Heils zijn
met elkaar verrekent en heeft geresulteerd in een factuur van ruim 12.000 euro.
De kosten vrijwilligers zijn lager dan begroot daar er in 2017 haast geen vrijwilligersvergoeding meer is betaald.
In de begroting Huur + Energie was al rekening gehouden met een draaiende koffiebranderij.
De koffiebranderij hoeft niet helemaal uit eigen middelen bekostigd te worden. Wij hebben bij div.
instellingen om een subsidie/bijdrage gevraagd en gekregen.
Het nog niet uitgegeven bedrag van € 4.622 is bij reservering koffiebranderij gezet.
Aan de inkomstenkant is de vriendenkring van Maaike gekrompen en de extra subsidie van de
Gemeente Woerden is rechtstreeks aan het Leger des Heils overgemaakt.
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Specificatie nog te betalen posten
Huur en Energie
Reservering Salaris
Administratie kosten
Belastingen/Zorg & Welzijn
Helft voor aanschaf wasdroger
Bijdrage Welzijn Woerden
Drukwerk
Kosten aanleg koffiebranderij

2017

2016

2.598
12.036

3.111
12.890
181
306
457
100
339

16.000
30.634

17.384

Specificatie nog te ontvangen posten
De Brugkerk, Nieuwerbrug
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Exploitatiesaldo bar en maaltijden Begroting 2017

Realisatie 2017

Realisatie 2016

Opbrengst Bar
Opbrengst Maaltijden
Opbrengst Lunch
Totaal opbrengsten

4.500
16.500
2.000
23.000

4.671
17.148
2.020
23.839

5.177
16.678
1.962
23.817

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

3.000
10.500
1.500
15.000
8.000

3.250
11.546
2.017
16.812
7.026

3.168
11.125
1.746
16.039
7.778
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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 2017 met 0,4% licht gedaald, van in totaal 14.773 aantal
bezoekers in 2016 naar 14.710 in 2016. De daling is vooral zichtbaar op de woensdagen en
de vrijdagen. Op deze dagen zijn er minder bezoekers. Op de woensdagen zijn er in 2017
wel meer maaltijden uitgedeeld op de vrijdagen is dit aantal licht gedaald ten opzichte van
het jaar ervoor. De dinsdagen en de donderdagen worden dit jaar beter bezocht.
Wij zijn verheugd dat nog steeds een groot aantal bezoekers ons weten te vinden. Het hoge
aantal bezoekers bevestigd wederom het belang en het bestaansrecht van Inloophuis ’t
Centrum.
Als we naar het aantal genuttigde maaltijden kijken zien we dat het aantal lunchbezoekers
met 12,8% is gestegen ten opzicht van 2016, van 755 lunchbezoekers in 2016 naar 852
lunchbezoekers in 2017. Ook is goed zichtbaar dat de lunches op de vrijdagen het meeste
bezoekers aantrekt, gevolgd door de lunches op de woensdagen. Als we kijken naar de
diners zien we een stijging van 6% ten opzichte van 2016, van 3737 dinerbezoekers in 2016
naar 3962 dinerbezoekers in 2017. De diners op de dinsdagen worden het beste bezocht,
gevolgd door de diners op de woensdagen.

Totaal aantal bezoekers per jaar
16000
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Bezoekers woensdag

Bezoekers dinsdag
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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 er zoal in
Inloophuis ’t Centrum wordt georganiseerd.
Boottocht Nieuwkoopse Plassen
Afgelopen juli is er voor bezoekers
een boottocht georganiseerd door
Kars, André en Maaike. Kars en
André zijn vrijwilligers van
Natuurmonumenten en erg begaan
met de natuur. Tijdens de boottocht
over de Nieuwkoopse Plassen
konden Kars en André de bezoekers
veel vertellen over de natuur. Ze
vertelden dan ook met veel
enthousiasme over de planten en
dieren die er leven. De bezoekers
hebben enorm genoten van deze
tocht op het water en hebben een
hele fijne dag gehad.
Theater van de vriendschap
Elke derde vrijdagavond van de maand wordt het
Theater van de vriendschap georganiseerd. Het
Theater van de vriendschap is een uniek concept van
het vriendenlegioen. Iedereen met talent krijgt de kans
dit te laten zien en het verder te ontwikkelen.
Vriendschap en cultuur komen hier samen. En
Iedereen is vrij om in het mini theater muziek, cabaret
of andere voorstellingen te organiseren. Afgelopen 25
februari 2017 is er in het theater een bonte
avond/talentenshow georganiseerd.
John’s Mini bieb
Vanaf zaterdag 2 september 2017 hangt er een Mini Bieb op het binnenplein. Het is een
initiatief van Belia en Rob. De Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met
elkaar leuker kunt maken. Je kunt een eigen minibieb ophangen waar je wilt. Je leent
niet alleen boeken, maar ruilt er ook af en toe eentje.
John kreeg deze fantastische en originele Mini Bieb cadeau van de bezoekers van
Inloophuis ’t Centrum toen hij met hen zijn 40-jarig jubileum bij de politie vierde. Vandaar
de naam John’s Mini Bieb.
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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 35 personen en wordt
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.
Een overzicht van alle georganiseerde activiteiten van 2017 is hieronder schematisch
weergegeven.
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Activiteitenkalender 2017
6 januari

Nieuwjaarsreceptie

14 februari

Valentijns bingo

28 februari

Uitje naar Reshare Leger des Heils

7 maart
18 maart

Bonte avond en afscheidsavond
Reina
Bowlingavond

14 april

Paasbrunch

27 april

Koningsdag / Pannenkoeken dag

1 juni

Kunst en theateravond LDH Utrecht

10 juni

Eat en Meet

10 juni

Rabofietsdag

22 juli

Boottocht Nieuwkoopse Plassen

28 juli

BBQ ter afsluiting van het seizoen

25 juli – 13 augustus

Zomersluiting

2 september

Opening John’s mini Bieb

18 september

Reanimatiecursus examen

14 oktober

Vrijwilligersdag

21 oktober

Kunstmarkt

25 oktober

Koeienmarkt

3 november

Wedstrijdmiddag sjoelen

29 november

Sinterklaas voorleesmiddag

5 december

Sinterklaasfeest

16 december

Kerstdiner

19 december

Kerststukjes maken

22 december

Kerstlunch

22 december

Kerstwandeling en
theatervoorstelling
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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 drie 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
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Een overzicht van de PR-activiteiten in 2017

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
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Bijlage
•
•
•
•

Notulen jaarvergadering 12 juni 2017
Centraal mei 2017
Centraal augustus 2017
Centraal december 2017
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Bijlage 1

Notulen van de algemene bestuursvergadering van
Inloophuis ’t Centrum
d.d. 12 juni 2017
Aanwezig: Marc Angenent
Adriaan van Dam
Cor de Groot
Marielle Angenent
Lex Kapteijn
Maarten Hilgeman
Agnes Scholten
Corrie Tamerus
John Tamerus
Bert Hagoort
Astrid ’t Hart

voorzitter
namens de Hervormde Gemeente Woerden Oost
namens de Hervormde Gemeente Woerden Oost
secretaris
namens de Gereformeerde Kerk Woerden
namens de Gemeente Hervormd Linschoten
namens de PKN Linschoten
coördinator ’t Centrum / beheerder de Meerpaal
coördinator ’t Centrum / beheerder de Meerpaal
namens de Hervormde gemeente
Oudewater/Hekendorp
namens de Opstandingskerk PKN geref. Woerden

Niet aanwezig (al dan niet met kennisgeving):
Margriet van Buren, penningmeester Inloophuis ’t Centrum
Gert van Drie, namens de Hervormde Kerk Woerden
Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden
CGKV Woerden
Protestantse Gemeente Oudewater
Protestantse Gemeente Harmelen
Hervormde Gemeente Kamerik
Protestantse Gemeente Nieuwerbrug
Gereformeerde Kerk Waarder-Driebruggen
Hervormde Gemeente Waarder

1. Welkom en opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op de alweer 23ste algemene
bestuursvergadering. En spreekt zijn dank uit voor het present zijn van de aanwezigen.
Vervolgens opent de voorzitter met het lezen uit Romeinen 15 vers 1-13, gevolgd door een
gebed.
De voorzitter blikt kort terug op 2016.
Het afgelopen jaar heeft opnieuw in het teken gestaan van veranderingen rondom ons heen
en in ’t Centrum in het algemeen. De veranderingen hebben met name op personeelsvlak
zijn invloed en ook daarvoor weer op de financiën.
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Financieel is Inloophuis ‘t Centrum behoorlijk ingeteerd op het Eigen Vermogen. Dit heeft
grotendeels te maken met de overstap van het personeel naar het Leger des Heils en een
noodzakelijke uitgave van bijna 12.000 euro aan een nieuwe keuken inrichting. De personeel
switch was noodzakelijk om ‘t Centrum voor te bereiden op de toekomst zoals aangegeven
en besloten afgelopen jaar. Twee coördinatoren zijn overgestapt naar het Leger des Heils,
voor beide 20 uur, van 1 coördinator is via een vaststellingsovereenkomst afscheid genomen
en Corrie Tamerus is vrijwillig gestopt als coördinator. De overgestapte coördinatoren
worden weer ingehuurd via het Leger des Heils. Door deze professionalisering heeft ’t
Centrum ook een gezamenlijk subsidie traject richting de Gemeente Woerden ingediend en
hebben daar toezegging van in ieder geval 40.000 euro voor dit jaar en eventueel door de
raad nog eens extra 35.000 euro welke in het juniberaad wordt opgenomen. Voor volgend is
’t Centrum 75.000 euro toegezegd. Hierover later meer in agendapunt 6.
‘t Centrum heeft nu nog een Eigen Vermogen dat niet meer een dekking van een jaar
doordraaien waarborgt maar inmiddels is er wel een groot risico, personeel, uit de exploitatie
qua directe en verantwoordelijke inbreng zodat ‘t Centrum flexibeler wordt op dat vlak.
De voorzitter dankt alle participanten voor hun genomen verantwoordelijkheid en hoopt dat
men dit blijft doen. Een initiatief als Inloophuis ’t Centrum dat al bijna 25 jaar voorziet in een
behoefte mag gewoon niet weg vallen.
Qua bezoekers wordt ’t Centrum nog steeds goed bezocht. Er is een lichte afname van het
totaal aantal bezoekers maar dat heeft een reden. Afgelopen jaar hebben we afscheid
genomen van een coördinator die een vast kern bezoekers om zich hen had. Het afscheid
heeft er voor gezorgd dat ook deze groep ’t Centrum niet meer bezoekt. Er zijn echter heel
veel nieuwe bezoekers bijgekomen en dat is ook een mooi teken.
De voorzitter spreekt zijn waardering en bewondering uit over het team en natuurlijk alle
vrijwilligers die het mogelijk maken dat het ’t Centrum is wat het is “een plek om je thuis te
voelen en thuis te komen”.
Daarnaast doet de voorzitter wederom een beroep op om te werven, Vrijwilligers blijven op
alle fronten welkom en er zijn altijd mutaties en vrijwilligers die vanwege omstandigheden
moeten afhaken en de activiteiten nemen alleen maar toe in het pand. De voorzitter vraagt U
rond te kijken in uw omgeving en mensen de tip te geven om eens langs te komen om zich
misschien op te geven, eens mee te draaien en wie weet het besluit te nemen om ook
vrijwilligers te worden.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder toevoegingen vastgesteld.
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3. Notulen van de vorige vergadering d.d. 13 juni 2016
De notulen van de vorige algemene jaarvergadering van 13 juni 2016 wordt tekstueel en
inhoudelijk doorgenomen. De voorzitter geeft aan vragen te stellen, waar deze opkomen. De
notulen worden zonder opmerkingen of aanpassingen vastgesteld. Onder dankzegging van
Mariëlle

4. Jaarverslag 2016, incl. financieel verslag
Het Jaarverslag 2016 wordt pagina voor pagina doorgenomen en wordt zonder op/aanmerkingen of vragen vastgesteld. Met dank aan de secretaris die het Jaarverslag heeft
gemaakt.

5. Begroting 2018
De voorzitter licht (voor de nieuwkomers) toe welke koers ‘t Centrum vanaf 2007 heeft
ingezet conform de statuten. Vanaf 2007 heeft ’t Centrum de koers ingezet om conform de
statuten alle participanten te benaderen met de te verwachte bijdrage vanuit de begroting die
we tijdens deze vergadering vaststellen. ’t Centrum is een aantal jaren geleden begonnen
om te kijken hoe het zich financieel anders kan gaan borgen. De weg via een samenwerking
met het Leger en de overgang van het personeel was er daar één van en die hebben ‘t
Centrum geeffectueerd afgelopen jaren.
Een fusie c.q. samenwerking met de Meerpaal lijkt toch ook een weg die op voorhand een
beter exploitatie van het geheel tot gevolg kan hebben voor de toekomst. Zo is de voorzitter
van de Meerpaal afgelopen mei afgetreden en is de voorzitter van Inloophuis ’t Centrum
(Marc Angenent) gevraagd de nieuwe voorzitter van de Meerpaal te worden. Marc heeft
hierover nagedacht en gezien de toekomstwensen qua fusie cq samenwerking van beide
partijen heeft hij Ja gezegd. En is sinds mei 2017 ook voorzitter van de Stichting de
Meerpaal.
De voorzitter geeft aan dat Inloophuis ‘t Centrum conform de systematiek van de afgelopen
jaren wederom een garantstelling voor 31 december van de participanten vragen. Het
bestuur wil vasthouden aan deze systematiek conform de statuten om in ieder geval een
blijvend betere financiële sturing te houden. Het doel hiervan 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 laat een stapel met begrotingen voor 2018 de tafel rond gaan. En stelt voor dat
na de vaststelling van de begroting de brief met daarin de te verwachte bijdrage te sturen.
Na goedkeuring van alle aanwezigen wordt de begroting voor 2018 vastgesteld.
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6. Veranderingen Inloophuis ´t Centrum
De voorzitter blikt kort terug op de veranderingen van de afgelopen jaren. Er is in de laatste
jaren best wel veel veranderd in en rond ’t Centrum. Zo is ’t Centrum 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.
Vorig jaar tijdens de Jaarvergadering zijn er een aantal besloten genomen en dit waren de
volgende:
Eerste besluit:
- Twee medewerkers (20 uur per medewerker) staan sinds september dit jaar op de
loonlijst bij het Leger. Inloophuis ’t Centrum doneert aan Leger de huidige kosten en
zij zullen de medewerkers terug detacheren aan het Inloophuis.
- Feitelijk heeft ’t Centrum dit jaar 4 coördinatoren ontslagen op basis van een
vaststellingsovereenkomst en heeft hiermee een UWV traject zien te vermijden.
Tweede besluit:
- Het opstarten van een koffiebranderij. Waarbij een eerste anonieme donatie van
15.000 euro al een feit is.
- Verdere investering op basis van donaties en fondswerving en een eigen investering
uit EV van Inloophuis ’t Centrum van 10.000 euro. Dit is echt een investering omdat
op basis van het succes dit zich zal terugbetalen door de loonsom donatie aan het
Leger te kunnen laten vervallen, opbrengsten of uitgave vermindering van minimaal
30.000 euro op jaarbasis. Waardoor er op termijn een gezond financieel evenwicht
ontstaat.
Derde besluit:
- Is een bestuurlijke samenwerking en op termijn bestuurlijke fusie met stichting de
Meerpaal.
De voorzitter komt na de drie besluiten nog even terug op de koffiebranderij en bespreekt de
win-win-win-win die hij hoopt 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 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
is het een initiatief met veel potentie als je naar het unieke partnership kijkt. (’t Centrum –
Leger de Heils – De Meerpaal). Een pilot in deze samenstelling maakt dat we ons sowieso
geen zorgen hoeven maken over onze eerste klantwerving. Als we onszelf als partners als
eerste klant van de koffiebranderij zien dan raken we alle koffie die we kunnen branden
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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. Een prestatiecontract met de gemeente als we toeleiding naar werk voor elkaar
krijgen is dan nog een extra financiële tegemoetkoming in dit alles.
Een concept businessplan ligt klaar en wordt nu 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.

7. Rondvraag
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij nog vragen hebben naar aanleiding van alle
informatie die zij deze vergadering hebben verkregen. De aanwezigen hebben geen verdere
vragen of opmerkingen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit af met Het Lutherse avondgebed, dankt allen voor hen aanwezigheid en
nodigt eenieder uit voor een drankje achteraf.

Centraal

Vierentwintigste jaargang
Mei 2017

Nieuwsbulletin van ’t Weeshuis Woerden

Inloophuis – Opvang – Kerk in de Buurwinkel – Gebedswinkel – OverHoop Koffiebranderij

Bericht vanuit de bestuurskamer
In de bestuurskamer gaat het vaak over hoop. Het is zo’n woord dat
je ongemerkt heel vaak gebruikt. Niet alleen in de bestuurskamer
maar ook thuis, op het werk, rondom je hobby’s, met betrekking tot
het weer, je portemonnee en nog veel meer.
In de bestuurskamer gaat het over de hoop dat onze gasten,
bezoekers, klanten en vrijwilligers bij ons blijvend een veilig plekje
kunnen vinden waar ze zichzelf kunnen zijn en een arm om de
schouder krijgen als ze dat nodig hebben. Het gaat ook over hoop op
succesvolle samenwerking en samenhang tussen Inloophuis ’t
Centrum, stichting de Meerpaal, de Kerk In De Buurtwinkel en de
Gebedswinkel. Hoop dat we het financieel dit jaar weer rond krijgen
en dat de nieuwe plannen rondom het begeleiden naar werk mogen
slagen. Soms gaat hoop nog veel verder en veel dieper.

Marc
Voorzitter

Soms ligt ons leven even helemaal overhoop en lijkt er geen spoortje licht meer te bekennen aan de
horizon van het dagelijkse leven. Depressie, intens verdriet, verlies, boosheid of frustratie kunnen alle
hoop op betere tijden en mooie dingen laten verdampen zonder dat je er grip op hebt.
Toch zien we elke dag weer dat in alle hoeken van het oude weeshuis van Woerden hoop gloort in tal
van verschijningsvormen. ’t Centrum lijkt op sommige momenten uit haar voegen te barsten zo vol en
druk is het er. Op de drie locaties waar we gemiddeld zo’n 9 mensen opvangen is gelukkig veel plezier,
veel geluk, veel vertrouwen en ruimte voor hoop op mooie dingen. In de Kerk In De Buurtwinkel zien we
stralende mensen die voor een paar euro prachtige kleding mee naar huis kunnen nemen. Deze mei
editie staat daarom in het teken van Hoop. Als bestuur hopen we niet alleen op een mooi jaar maar
vertrouwen we daar ook op.

Bericht van de penningmeester
Met veel creativiteit, nieuwe ideeën en hard werken proberen we de
kosten en baten in balans te houden. Bijna elke avond genieten 30
mensen van een warme maaltijd gemaakt door enthousiaste
vrijwilligers. We moeten heel goed opletten dat niet elk jaar onze
reserves krimpen. Koste wat het kost, willen we de maaltijden en de
koffie voor iedereen betaalbaar houden. We hopen en vertrouwen op
uw steun. 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.

Nieuwe coördinator in ’t Centrum Inloophuis
Onze nieuwe coördinator heet Gabriël. Elke woensdag en vrijdag
is hij de dagcoördinator in het inloophuis.
Met de komst van Gabriël hebben we een echte kanjer in huis
gekregen. Hij heeft veel ervaring, is vrolijk, opgeruimd en van alle
markten thuis.
Gabriël is 30 jaar oud en komt oorspronkelijk uit Aruba. Hij woont
inmiddels bijna 7 jaar in Nederland en is ook werkzaam op een
vrouwenopvang van het Leger des Heils Amsterdam.

Tiny Tim House als nood opvanglocatie?
Ooit gehoord van een Tiny TIM House? Tot voor kort wisten
wij ook niet wat dit was. Nu hebben we er één beschikbaar
gekregen als pilot voor extra opvangcapaciteit.
Het Tiny TIM huisje maakt optimaal gebruik van alle mooie
eigenschappen van hout en kiest voor zeer duurzame
oplossingen voor de waterzuiveringsopgave, de
drinkwateropgave, de warm tapwateropgave voor douchen,
de toiletspoeling, de ruimteverwarming en de opwekking van
elektriciteit. Tiny TIM is uniek, 100% duurzaam en geheel
zelfvoorzienend op het gebied van water en energie.
De Tiny TIM huisjes zijn ontwikkeld voor recreatie,
studentenwoning en tijdelijke bewoning. Wij gaan hem uitproberen als vorm voor mensen die even een time out nodig
hebben of gewoon even een dak boven hun hoofd.
In de komende weken wordt het Tiny TIM huisje geplaatst op
het terrein van de Pitstop aan de Leidsestraatweg met
prachtig uitzicht op de Oude Rijn.
Dus nog even wachten en dan kunt u tijdens een wandeling
langs de Oude Rijn altijd even kijken bij ons bijzondere
opvanghuisje, het Tiny Tim House.

Overdenking ….. Over Hoop?
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.

Wat is hoop eigenlijk? Hoop is datgene, wat we van het leven verwachten. We hopen in het dagelijks
leven van alles: ‘Ik geloof niet dat het droog blijft, maar ik hoop van wel!’ Met dat hopen bedoelen we
dat we niet verwachten dat het droog blijft, maar wel verlangen hebt dat het wel gebeurt, zo van: ‘je
weet maar nooit’.
Het Bijbelse begrip hoop is anders. Bijbelse hoop is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar
100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft. Hoop heeft te maken met
geloofszekerheid. Het is het vaste vertrouwen dat je toekomst er prima uitziet, ondanks de misschien
hopeloos lijkende situatie van vandaag. Terwijl geloofsvertrouwen meer betrekking heeft op het
heden, is hoop eigenlijk geloof in Gods beloften die voor de wat verdere toekomst gelden en daarna.
De Bijbelse hoop wordt een anker voor de ziel genoemd. (Heb.6:18-19). Een anker wordt gebruikt om
een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven alle kanten
op geslingerd wordt. Als je in figuurlijke zin het gevoel hebt dat het stormt in je leven en dat de golven
over je heen slaan dan heb je ook een anker nodig. God heeft alles onder controle en zal niet toelaten
dat je schip zal wegdrijven of omslaan. Hoop is een belangrijke factor bij de overwinning over twijfel,
bezorgdheid en andere vormen van negatief denken. Een spreekwoord zegt: hoop doet leven, en zo
is het ook. De hoop, die gebaseerd is op geloofszekerheid op grond van de Bijbel, is een krachtige
ondersteuning op onze levensweg. Het gevolg van een hoopvolle levensinstelling is optimisme en
blijdschap.
Wij mogen zeker weten dat God alle omstandigheden laat meewerken voor je bestwil, ook al zit je
soms nog volop in de moeilijkheden. We mogen zeker weten dat God uit elke nood redt, hoewel niet
altijd op de manier die je zelf zou kiezen. Bijbelse hoop komt vooral uit de verf als de toekomst er
menselijkerwijs gesproken hopeloos uitziet.
Daarom is het goed om de tekst die bovenaan staat nog eens goed te overdenken.
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 mag iedereen vandaag in vrede leven als je durft te
vertrouwen op Gods belofte en hoop hebt voor de toekomst.

De zomer staat nu echt voor de deur in de Kerk In De Buurtwinkel
De temperatuur loopt op en we zien het zonnetje steeds vaker schijnen. De zomer staat nu echt voor
de deur. We staan er niet bij stil maar niet iedereen heeft een lekker zomers jurkje, een T-shirt of een
korte broek. Niet iedereen heeft een lekkere zomerse outfit.
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. We blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden
die u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

Woordzoeker Centraal Mei 2017
Een totaal nieuwe rubriek in de Centraal is onze woordzoeker. Speciaal voor ons ontwikkeld door
onze vrijwilligster Anne Schouls met woorden die allemaal slaan op de activiteiten in ons oude
Weeshuis Woerden.
Wij mensen zijn een stel grapjassen, en grapjes met
taal zijn ons niet vreemd. Waarschijnlijk al sinds de
uitvinding van taal maken we woordgrapjes. De oude
Babyloniërs verzonnen raadsels, net zoals de
Perzen, Grieken en de Arabieren. Anagrammen,
woordgrapjes en tongbrekers bestaan al honderden,
misschien zelfs al duizenden jaren in alle talen. In de
afgelopen honderd jaar is het aantal woordspellen
gigantisch toegenomen.
Een woordzoeker is een woordspel waarbij je
woorden moet vinden in een met letters gevuld
rooster, dat vaak rechthoekig van vorm is. Het doel is
om alle woorden te vinden en te markeren. De
woorden staan horizontaal, verticaal of diagonaal.
Veel plezier met het oplossen
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Fietsen voor ‘t Centrum
Rabo Fietstocht Rabobank Rijn en Veenstromen
Zaterdag 10 juni 2017 fietsen we massaal mee
met de Rabo Fietstocht. Fietst u ook gezellig
mee?
Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen
tijdens de Rabo Fietstocht. Er zijn diverse mooie
routes uitgestippeld van 12, 30 of 100 km door
het Groene Hart. Per uitgereden route schenkt
de Rabobank een vast bedrag aan ’t Centrum.
12 kilometer fietsen levert een bedrag op van € 10, 30 kilometer fietsen € 20 en 100 kilometer fietsen
zelfs € 30. Wilt u 60 kilometer fietsen? Dat kan ook door twee maal de route van 30 kilometer te
fietsen. U ontvangt dan ook twee maal het bedrag van € 20!
Alle routes lopen door de regio van Rabobank Rijn en Veenstromen. Er zijn diverse startpunten in
Mijdrecht, Woerden, Zegveld, Bodegraven en Kockengen. U kunt zich aanmelden bij een startpunt,
waar u een stempelkaart ontvangt. Op de stempelkaart schrijft u het deelnemersnummer 78 van het
inloophuis ’t Centrum waarvoor u fietst. Aan het eind van de rit levert u uw stempelkaart, met de
benodigde stempels, in. Het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd bedraagt € 1500. Het is dus
belangrijk om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Vrienden, familie, buren, kennissen, iedereen
is welkom!
Reserveer dus snel zaterdag 10 juni 2017 in uw agenda en fiets mee voor ’t Centrum. U kunt u
opgeven bij onze coördinator Maaike van Oosterom, mail: maaike@inloophuiswoerden.info

Punniken de nieuwe rage in ’t Centrum Inloophuis
Ja, het is echt waar. Punniken is de nieuwe rage in ’t
Centrum Inloophuis. Niemand weet waar het precies
begon maar plotseling was iedereen aan het punniken.
Op de traditionele manier met het houten klosje of met
grote moderne punnik attributen waar hele dekens van
gemaakt kunnen worden en wat lijkt op breien of haken.
En dat het een oude traditie is dat mag wel blijken. De
ontwikkeling van spinnen, weven, breien, haken en
punniken is al vanaf 3400 v.Chr. in Egypte begonnen.
Ook de zijdecultuur kan bogen op een lange
geschiedenis, vanaf 2600 v.Chr. wordt in China zijde
gesponnen en tot stoffen geweven. Er zijn bronnen die
veronderstellen dat de textiel-, weef- en daarmee de
punnik-kunst zelfs nog ouder is.
En waar gaat al dat punnikwerk naartoe? Dat wordt
gebruikt voor het maken van knikkerzakjes en die
knikkerzakjes worden weer als presentje gestopt in een
schoenendoos van actie schoenendoos.
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen
daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra
voor straatkinderen

Vacatures
Wilt u of jij het verschil maken voor een jongere of een
volwassene? Meld je dan aan voor enkele uren vrijwilligerswerk per week of per maand of voor een mooie en leerzame
stage.
Voor een aantal vrijwilligerstaken zijn we DRINGEND op
zoek naar geschikte kandidaten:
* Per 10 juni 2017 een junior beheerder/hoofdbewoner
voor de opvang locatie Pitstop Leidsestraatweg 145
de

* 2 kookvrijwilligers voor de 1 donderdag van de maand
de
* 2 kookvrijwilligers voor de 2 dinsdag van de maand
* afwashulp woensdagavond 19.00 uur- 20.00 uur
* afwashulp donderdagavond 19.00 uur- 20.00 uur

OverHoop Koffiebranderij
De koffiebranderij komt steeds dichterbij. Als alles volgens plan verloopt wordt de koffiebranderij na de
zomervakantie geopend. De naam van de koffiebranderij wordt hoogstwaarschijnlijk:

OverHoop Koffie
Het verhaal achter deze naam laat zich raden. Het gaat tenslotte allemaal 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 van wie de toekomst overhoop lijkt te liggen gaat dit project weer hoop geven.
Een aantal bestuursleden van ’t Centrum Inloophuis en stichting de Meerpaal ging daarom op bezoek
bij een vergelijkbaar initiatief in Den Haag bij koffiebranderij BOON. Het is een kleine winkel en
specialty coffee branderij in het gezellige Hofkwartier van Den Haag. De geur van versgebrande koffie
komt je tegemoet als je de Prinsenstraat inloopt. In de winkel staat een stoere Giesen W6
koffiebrander waarin ‘s ochtends de koffiebonen in worden geroosterd. De eigenaresse Lianne gaf ons
onder het genot van een bak eigen koffie een rondleiding en uitleg over de koffiebrander en de
Barista.
Het werkbezoek gaf een mooie indruk over hoe het er ongeveer uit zal gaan zien als we een
koffiebrander in ons Weeshuis Woerden gaan plaatsen. In de komende maanden zullen de laatste
gesprekken gevoerd worden met de brandweer en zal gekeken worden waar de koffiebrander precies
geplaatst gaat worden. De fondswerving draait op volle toeren en zo zijn we weer een stap dichterbij
de opening.

Bestuur ’t Centrum & Meerpaal op werkbezoek bij Koffiebranderij in Den Haag

Alle activiteiten nog een keer op een rij
Dinsdag
10.00 uur tot 12.00 uur : Inloop & Koffie ochtend
10.30 uur tot 11.30 uur : Gebed 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
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
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 21.30 uur
Donderdag
10.00 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 15.30 uur
15.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 22.00 uur

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: 1 x per 2 weken Robs’s vragenvuur

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: Schilderen (elke week, kosten: € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: Spelkring elke 3e donderdag v/d maand

Vrijdag
10.00 uur tot 12.00 uur
10.00 uur tot 11.00 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.30 uur tot 21.30 uur

: Schilderclub (elke week, kosten € 3,--)
: Zingen in de gebedswinkel (elke week)
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
de
: Vriendentheater elke 3 vrijdag v.d.
maand.

Zaterdag
1 keer per maand wordt er een activiteit georganiseerd. Deze wordt aangekondigd op de site
Zondag
Elke eerste zondag van de maand: Kerkcafé in de Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, tussen 15.00
en 17.00 uur.

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)

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
van’t Centrum. De manden staan in de gang.

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 12.30 uur
Let op: Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er
geen vrije inloop maar wel zingen in de
Gebedswinkel en Schildersclub in ’t Centrum

COLOFON
Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC
t.b.v. ’t Centrum inloophuis.
´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
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-1
3441 BE Woerden
Tel: 0348-434053
E-mail:

Onderwerp
Datum

m.amahorseya@hotmail.com

: Giftenactie Inloophuis ’t Centrum
: Mei 2017

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 van onze bezoekers. 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
een stabiel aantal van rond de 15.000 bezoekers op jaarbasis!
Gelukkig wordt het economische beeld wat positiever. Daarom 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 24 jaar uitgegroeid tot
een niet meer weg te denken plek in onze samenleving. Vanuit een christelijke levensovertuiging
zorgt een team van ruim 70 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.
Om Inloophuis ’t Centrum 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”

Centraal
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Levensles over MOOIE DINGEN?
Op een dag kwam een professor het lokaal binnen en vroeg zijn studenten zich klaar te maken voor
een onverwacht tentamen. Zoals gebruikelijk deelde hij de tentamens uit met de tekstzijde van het
papier naar beneden. Toen alles was uitgedeeld, vroeg hij aan de studenten om het papier om te
draaien. Tot ieders verbazing waren er geen vragen, maar stond er alleen een kleine zwarte vlek in
het midden van het papier.
De professor zag hoe verbaasd iedereen reageerde, en vroeg zijn studenten het volgende te doen:
“Schrijf op wat je allemaal ziet.” De studenten waren een beetje in de war, maar begonnen toch aan
hun onduidelijke opdracht. Aan het einde van de les, nam de professor alle tentamens in, en begon de
antwoorden hardop voor te lezen. Alle studenten, zonder uitzondering, verklaarden de zwarte vlek en
probeerden zijn plek in het midden van het papier toe te lichten.
Nadat hij alles had voorgelezen viel de klas stil, en begon de
professor met de uitleg: “Ik geef hier geen cijfer voor, maar ik
wil alleen dat jullie ergens over gaan nadenken. Niemand
schreef over het witte deel van het papier. Iedereen
concentreerde zich op de zwarte vlek. In ons leven gebeurt
hetzelfde. We blijven ons maar richten op die ene zwarte vlek:
Gezondheidsproblemen die ons zorgen baren, een gebrek
aan geld, een gecompliceerde relatie met een partner of
familielid, een vriend die je teleurstelt, verdriet in ons leven.
De zwarte vlekken zijn soms best groot en soms ook heel
klein, als we deze vergelijken met de rest van ons leven, maar
zij houden ons wel continu bezig.”
Moraal: Richt je blik ook op iets anders dan de zwarte vlekken
in je leven. Tel uw zegeningen! Geniet van de mooie dingen
die wél goed gaan en wél fijn zijn. Die zijn er namelijk ook
altijd. In deze nieuwsbrief gaan we dat ook proberen!

Bericht van de penningmeester
Met veel creativiteit, nieuwe ideeën en hard werken proberen we de
kosten en baten in balans te houden. Bijna elke avond genieten 30
mensen van een warme maaltijd gemaakt door enthousiaste
vrijwilligers. We moeten heel goed opletten dat niet elk jaar onze
reserves krimpen. Koste wat het kost willen we de maaltijden en de
koffie voor iedereen betaalbaar houden. We hopen en vertrouwen op
uw steun. Alstublieft! Help ons 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.

TEL UW ZEGENINGEN; Mini Bieb op het binnen plein
Vanaf zaterdag 2 september 2017 hangt er een echte Mini Bieb op ons binnenplein. Het is een
initiatief van Belia Kuypers en Rob Muijt.
Maar wat is een Mini Bieb eigenlijk en waarom krijgt
het de naam John’s Mini Bieb?
De Minibieb werkt vanuit het idee dat je de
samenleving met elkaar leuker kunt maken. Je kunt
een eigen minibieb ophangen waar je wilt. Bij ons is
dat op het binnenplein. Je leent niet alleen boeken,
maar ruilt er ook af en toe eentje. En ben je erg
tevreden over de Minibieb waar jij jouw boeken leent?
Laat even een bericht achter op de eigen pagina van
onze Minibieb op www.weeshuiswoerden.nl
John Tamerus kreeg deze fantastische en originele
Mini Bieb cadeau van de bezoekers van ’t Centrum
Inloophuis toen hij met hen zijn 40-jarig jubileum bij
de politie vierde. Vandaar de naam John’s Mini Bieb.

TEL UW ZEGENINGEN; Als de muren konden spreken…
Al vijftien jaar wonen Corrie en John Tamerus als
moderne binnenmoeder en binnenvader in het
ruim vierhonderd jaar oude Weeshuis.

ALS DE MUREN
KONDEN SPREKEN

Een pand met een rijke en turbulente
geschiedenis. Vanaf de eerste dag dat ze er
woonden kreeg John de vraag om wat te vertellen
over het pand en alles wat zich daar had
afgespeeld.
Samen met veel anderen vertelde hij honderden
keren de verhalen over de weeskinderen. Over de
binnenvaders en binnenmoeders. Over een
wonderkind die visioenen van een engel kreeg en
uiteindelijk met een schip van de West-Indische
Compagnie op de rotsen sloeg voor de kust van
Wales. Over de pest die in korte tijd twaalf
weeskinderen het leven kosten en over een
binnenvader die onthoofd werd. Allemaal sterke
en ook spannende verhalen.

Na 15 jaar besloot John deze populaire en zelfs
humoristische versie over de geschiedenis van het
weeshuis te schrijven. 400 jaar avonturen en
gebeurtenissen met een knipoog naar de
geschiedenis en als eerbetoon aan alle
weeskinderen, de vele binnenvaders en
binnenmoeders en de oude regenten.
Maar ook een ode aan de huidige bestuurders, de bewoners, de talloze bezoekers en vele
vrijwilligers die er tot op de dag van vandaag mensen opvangen en helpen. Een boek dat geen
minuut verveeld en de lezer met een glimlach aan het denken zet. Met de mouwen opgestroopt, de
bijbel op tafel en de handen gevouwen ruim vierhonderd jaar meegroeien met de maatschappelijke
problemen in de stad. Als de muren konden spreken…..

Binnenkort te koop
De opbrengst is natuurlijk bestemd voor alle activiteiten in ons oude Weeshuis

TEL UW ZEGENINGEN
Lied 256 vers 1
Johannes de Heer
Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit,
als u tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze een voor een
en u zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

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.
Zijn zegeningen zijn de feestjes van dit moment. Door je zegeningen te tellen, richt je je specifiek op
de positieve aspecten van het leven. Doordat iemand bewust zijn of haar zegeningen telt, wordt de
aandacht gericht op alles wat goed is in het leven. Meerdere universiteiten onderzochten het effect
van het tellen van zegeningen. Bij één van die onderzoeken lieten ze, gedurende een week, de
deelnemers elke avond drie positieve dingen van die dag opschrijven. Wat bleek? Er was een duidelijk
positief effect op geluk en wel tot zes maanden nadat de interventie had plaatsgevonden…
Zegeningen tellen kan gemakkelijk worden toegepast op de plek waar je woont, je werkt of je
recreëert. Zo kunnen collega’s na elke werkdag hun positieve ervaringen in herinnering roepen en met
elkaar delen. Zo kunnen wij in ’t Centrum ook de mooie en positieve dingen van de dag en in ons
leven benoemen en met elkaar delen. Door het feit dat men zich bewust is van de positieve dingen in
ons leven, ontstaat er een positievere balans. Gevoelens van dankbaarheid die door het tellen van
zegeningen worden opgeroepen, versterken de eigenwaarde en het zelfvertrouwen en verbeteren
tevens de sociale relaties op het werk.
~ Tel je zegeningen, niet je blauwe plekken.
~ Het geheim van geluk is het tellen van je zegeningen daar waar anderen hun problemen groter aan
het maken zijn.
Psalm 103 vers 2:
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

TEL UW ZEGENINGEN ; Theater van de vriendschap naar de volgende stap
Het Theater van de vriendschap is uniek concept waarbij iedereen
met of zonder talent de kans krijgt dit te laten zien en het verder te
ontwikkelen. We draaien al een jaar en zijn één van de eerste kleine
theaters die klaar staan om nieuw talent in de schijnwerpers te
zetten. In de komende maanden wordt ons theater opgeknapt om
nog betere aansluiting te vinden bij ons publiek en de sterren van
e
het theater. Elke 3 vrijdag van de maand in de kelder van het
Weeshuis.
Iedereen is vrij om in het minitheater muziek, cabaret of andere
voorstellingen te organiseren. Iedereen kan gratis de ruimte
reserveren in overleg met één van de coördinatoren of Joost
Grundmann als theater director. Tel. 0348-434053
Email: joost@inloophuiswoerden.info

TEL UW ZEGENINGEN; 5 JAAR Kerk In De Buurtwinkel
De Kerk In De Buurtwinkel bestaat 5 jaar! Een prachtige mijlpaal en iets
om echt oprecht dankbaar voor te zijn. Vijf jaar gelden nam Maaike van
Oosterom de uitdaging aan om van dit idee iets moois te maken. Met een
enorme hulp van tal van vrijwilligers is de winkel gegroeid naar wat het nu
is. Een initiatief waar we trots op zijn en waarmee tal van mensen, bijna
onzichtbaar, geholpen worden.
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
komende koudere periode 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. We blijven op u rekenen voor mooie schone kleding, schoenen en sieraden die
u niet meer gebruikt en wilt bestemmen voor het goede doel.

TEL UW ZEGENINGEN; Gezond eten
Een bekende uitdrukking is: “je bent wat je eet”. Nou is dat misschien wel wat kort door de bocht,
immers je genen bepalen voor een heel belangrijk deel je algehele gezondheid. Maar één ding is
zeker met de keuze die we iedere dag weer maken over wat te eten beïnvloeden we onze
gezondheid.
Mensen die dagelijks 375 gram groenten en 300 gram fruit eten, schijnen 42% minder kans op
vroegtijdig overlijden te hebben dan mensen die minder groente en fruit eten. Daarom raden landen
zoals Australië ook deze hoeveelheid al standaard aan. Gek genoeg wordt dit nog niet standaard
geadviseerd in Nederland, maar eet liever te veel groenten dan te weinig!
De Landbouw Universiteit Wageningen weet ons te melden
dat sommige voedingsmiddelen ons slimmer en vrolijker
kunnen maken. Ook zijn er voedingsproducten die ons
weren tegen somberheid of zorgen voor extra fitheid. Ook in
dit onderzoek werd weer duidelijk dat groente, die we zelf
kweken heel gezond is.
Redenen genoeg dus om in de vakantieperiode eens goed
te kijken waar een belangrijk deel van ons eten in ’t Centrum
nu eigenlijk vandaan komt. We kregen een rondleiding op de
groentetuin van Dick Staal. Volgens Meester tuinder Dick
Staal is het zo klaar als een klontje. Het is een gezonde
hobby die zorgt voor lichaamsbeweging, sociale contacten
en bovenal lekker en heel gezond eten. Dat kan ook bijna
niet anders want:
De volkstuin van Dick heeft gezonde grond, zonder
allerlei gifstoffen en kunstmest;
De groente die door Dick gekweekt wordt groeit
langzaam en wordt niet opgejaagd;
De groente en het fruit uit zijn eigen volkstuin of
moestuin wordt niet bespoten
Dick behandelt de planten met liefde, het is zijn en
ons eten en geen productieplant die zoveel mogelijk
geld moet opbrengen.
Dus…..
In ’t Centrum eten we liever te veel groenten dan te weinig!

TEL UW ZEGENINGEN; OverHoop Koffiebranderij
De koffiebranderij komt er nu echt aan. De koffiebrander is besteld, de schilder gaat binnenkort al aan
de slag en ook de inrichting van de oude regentenkamer wordt volledig veranderd. Het wordt een
multifunctionele ruimte waarin volop plaats blijft voor de gebedswinkel maar waar ook koffie gebrand
kan worden. Parallel aan de tijden waarop de KIDB winkel open is zal er niet alleen koffie gebrand
worden maar zal er ook een echte barista bak koffie geschonken worden.

OverHoop Koffie
Het verhaal achter deze naam laat zich raden. Het gaat tenslotte allemaal 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.

Bestuur ’t Centrum & Meerpaal op werkbezoek bij een vergelijkbare Koffiebranderij in Den Haag

We hopen in de maand november 2017 de koffiebranderij te openen. Het lijkt nog ver weg maar let
maar op de tijd gaat snel. Er wordt een mooi programma voorbereid voor de opening waarbij te zien is
hoe koffie gebrand wordt en hoe een echte Barista zijn of haar werk verricht. Hou de website in de
gaten voor de exacte openingsdatum en eventuele nieuwtjes rondom OverHoop koffie.

TEL UW ZEGENINGEN

Leger des Heils vaste partner
Lang, lang geleden zei William Booth, de oprichter van het
Leger des Heils de woorden:
‘Zolang er nog vrouwen en kinderen huilen, zal ik strijden.’
‘Zolang er nog mannen in gevangenissen zitten, in en uit, in en
uit, zal ik strijden.’
‘Zolang er nog kinderen hongerlijden, zal ik strijden.’
‘Zolang er nog jongeren op straat zwerven zal ik strijden.’
‘En zolang er nog mensen zijn die verstoken zijn van het licht van
God, zal ik strijden.’
Woorden en daden die volledig aansluiten op wie en wat we
nastreven in het Weeshuis. Daarom heeft het bestuur besloten
de samenwerking met het Leger des Heils verder te verdiepen en
verbreden tot een vast partnerschap.

Onze beide coördinatoren Maaike en Gabriël zijn nu in dienst van het Leger. Bouke Hartman is als
regiomanager aanspreekpunt voor de organisatie en maakt het in de praktijk mogelijk dat we volop
gebruik maken van alle faciliteiten en kennis binnen het Leger. Onze vrijwilligers kunnen ook meeliften
op workshops en andere activiteiten. Ook voor wat betreft de opvang werken we al intensief samen
met begeleiders van het Leger des Heils. Kortom een samenwerking waar we erg blij mee zijn.

TEL UW ZEGENINGEN; Alle activiteiten nog een keer op een rij
Dinsdag
10.00 uur tot 12.00 uur : Inloop & Koffie 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
e
(Elke 3 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
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 21.30 uur
Donderdag
10.00 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 15.30 uur
15.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 22.00 uur

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: 1 x per 2 weken ROB’S VRAGEN(V)UUR
(op de even weken)

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: SCHILDEREN (elke week, kosten: € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: SPELKRING elke 3e donderdag van de
maand
Vrijdag
10.00 uur tot 12.00 uur
10.00 uur tot 11.00 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.30 uur tot 22.00 uur

: SCHILDEREN (elke week, kosten € 3,-)
: ZINGEN in de gebedswinkel (elke week)
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: THEATER VAN DE VRIENDSCHAP
e
(elke 3 vrijdag van de maand)

Zaterdag
Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd. Deze wordt 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 uur en 17.00 uur.

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?

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 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.

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 18.00 uur
Gezamenlijke lunch € 2,00
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
om 12.30 uur

1. Afwas vrijwilligers voor de dinsdag en woensdag
avond.
2. Lunch kok vrijwilliger voor de woensdag ochtendmiddag (rond de lunch)
3. Tuinman/vrouw vrijwilliger voor de opvanglocatie
Leidschestraatweg.
4. Klusjesman/vrouw vrijwilliger voor kleine
voorkomende reparatie klusjes.
Interesse: maaike.oosterom@legerdesheils.nl
ferdinand.schmidt@legerdesheils.nl

COLOFON
Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC
t.b.v. ’t Centrum inloophuis.
´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 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
corrie@inloophuiswoerden.info
Bij voorbaat dank!

Centraal

Vierentwintigste jaargang
December 2017

Nieuwsbulletin van ’t Weeshuis Woerden
Inloophuis – Opvang – Kerk in de Buurwinkel – Gebedswinkel – OverHoop Koffiebranderij

SAMEN STAAN WE STERKER
Hebben we niet allemaal een stille passie? Muziek maken, schilderen, knutselen, wandelen, fietsen?
Stel je voor dat je een passie voor muziek hebt en het liefst de hele dag door muziek maakt. Thuis doe
je dat misschien al in bijna al je vrije uren op de zolderkamer met de deur dicht. De enige die het hoort
ben jijzelf en misschien één zorgvuldig uitgekozen vriend. Je wordt er in stilte blij van en geniet van
elke noot. Maar toch….
Er zijn veel mensen die dit herkennen en ook veel mensen die eigenlijk meer willen doen met hun
passie. Bijvoorbeeld door zelf muziek te maken maar gelijk ook anderen mensen bereiken, op te
treden voor publiek of samen met andere mensen je werk en talenten delen. Maar ja, dat doe je niet
zomaar. Ook als het allemaal een beetje tegen zit in het leven dan hebben we de neiging om het maar
alleen op te willen lossen. Stilletjes in je eigen huisje, in je eigen hoekje. Niemand weet ervan en in
stilte lijd je soms bij elke zucht en gedachte. Maar toch…
Samen staan we sterker!
Vaak willen we het liefst zelf het wiel uitvinden, maar dat hoeft niet altijd te betekenen dat dat het
beste is. Door ervaring hebben we geleerd dat er door hulp te vragen, samen te werken met anderen
en te brainstormen heel veel tot stand kan komen en veel meer is op te lossen. Veel meer dan
wanneer er maar één aan het denken is. Het geweldige aan ons Inloophuis is dat iedereen die met
een leuk idee komt wordt gehoord! Iedereen die zich zorgen maakt mag erover praten en dit delen.
Hoe vaak lopen we niet rond met allerlei gedachten, maar weten we niet hoe we die vorm moeten
geven? En hoe vaak blijven we daar net zo lang mee rondlopen, totdat we het zat worden, ‘omdat het
toch niets wordt.’ Dat is zonde, want het zijn allemaal verloren ideeën en gedachten die anders heel
goed gebruikt zouden kunnen worden. We hebben het al zo vaak gezien dat wanneer die gedachten,
zorgen en ideeën samenkomen het heel mooi is om te zien dat eigenlijk iedereen daarmee geholpen
is! Voor jezelf wordt het geheel vaak een stuk helderder, maar een ander kan ook veel hebben aan
jouw inbreng. Daarbij wordt er samen gekeken en gezocht naar de juiste mensen, organisaties,
plekken die je kunt gebruiken voor het oplossen van problemen of het realiseren van je droom!
Samen staan we sterker. Het thema voor deze nieuwsbrief en een voornemen voor het nieuwe jaar!

SAMEN STAAN WE STERKER

Bericht van de penningmeester

Met veel creativiteit, nieuwe ideeën en hard werken proberen we de
kosten en baten in balans te houden. Bijna elke avond genieten 30
mensen van een warme maaltijd gemaakt door enthousiaste
vrijwilligers. We moeten heel goed opletten dat niet elk jaar onze
reserves krimpen. Koste wat het kost willen we de maaltijden en de
koffie voor iedereen betaalbaar houden. Samen staan we sterker.
Alstublieft! Help ons weer mee! Stichting JOAC Woerden
(Inloophuis ’t Centrum) 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.

SAMEN STAAN WE STERKER

Als de muren konden spreken…

Als er één pand is waar al vierhonderd jaar de slogan ‘Samen
staan we sterker’ in de praktijk gebracht wordt dan is het wel in
ons oude weeshuis. Tegenwoordig is in de grote zaal ons
Inloophuis gevestigd. Aan de voorzijde is de gebedswinkel, de
aankomende koffiebranderij en de Kerk in de Buurtwinkel. In de
kelder is het theater van de vriendschap en kunnen mensen in
crisissituaties opgevangen worden. Al onze bezoekers en gasten
weten dat dit niet altijd zo geweest is.
Het is een heel oud pand met geheimen en een turbulente
geschiedenis. Het weeshuis herbergt tal van verhalen over de
weeskinderen. Over de binnenvaders en binnenmoeders. Over
een wonderkind die visioenen van een engel kreeg en uiteindelijk
met een schip van de West-Indische Compagnie op de rotsen
sloeg voor de kust van Wales. Over de pest die in korte tijd twaalf
weeskinderen het leven kosten en over een binnenvader die
onthoofd werd. Vierhonderd jaar groeide het weeshuis mee met de
maatschappelijke problemen in de stad.
Of je nu bezoeker bent, vrijwilliger, gast of bestuurslid, iedereen
praat met regelmaat over de geheimen van het oude weeshuis.
Al die verhalen en avonturen zijn samengebracht in een prachtig, laagdrempelig boekje met mooie
pentekeningen. Vanaf nu kunnen we dus allemaal de sterke verhalen uit het oude Weeshuis Woerden
lezen en door vertellen. De opbrengst van het boekje komt ten goede van het Inloophuis en de
Meerpaal. Verkrijgbaar via boekhandel de Hoeksteen tegenover ons Weeshuis. Alle reden dus om
snel een boekje te kopen.
Als de muren konden spreken…..
ISBN: 9789048442911

Aantal pagina’s: 132
Verkoopprijs: € 15,95

!

SAMEN STAAN WE STERKER

De Barista Koffie bike

Iedereen is wel goed in iets. Iedereen heeft talenten. Toch is het niet vanzelfsprekend dat we onze
talenten kunnen ontwikkelen. Soms is het niet zo goed gelukt op school of lukt het maar niet om aan
het werk te komen. Soms zou je ook weleens gewoon je talenten in willen zetten en iets leuks doen.
Bij ons heet dat begeleiden naar (vrijwilligers) werk. Gewoon iets leuks doen, je talenten ontwikkelen
en leren wat er allemaal komt kijken bij zaken die we elke dag tegenkomen. Zaken zoals koffie.
Vanuit een unieke fabriek in Roemenië werd een evenzo unieke koffie bike bij ons afgeleverd als
onderdeel van onze OverHoop koffiebranderij. Een project om mensen naar werk te begeleiden. Heel
binnenkort kunt U voor uw bruiloften, partijen, barbecue feestjes en bedrijfsrecepties onze OverHoop
Koffie bike bestellen via e-mail adres: info@weeshuiswoerden.nl
Onze jongens en meiden zorgen dan voor een eigen unieke en heerlijke mobiele barista bak koffie.

SAMEN STAAN WE STERKER

Overdenking

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en
zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
1 Petrus 3:8
Het is makkelijk om te erkennen dat we samen sterker zijn dan één. Al met twee mensen samen
voelen we ons vaak sterk maar met de kracht van God zijn we nog sterker!

Mensen hebben elkaar nodig. De basis daarvan ligt in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige
Geest. Met verschillende eigenschappen. De Vader zorgt, de Zoon vergeeft, de Geest helpt en leidt.
Verschillend en toch verbonden. Zo is God. Lijken wij op Hem?
Wij worden in de Bijbel vergeleken met een lichaam. Veel verschillende leden, met ieder een eigen
functie, toch samen één geheel. God heeft er een wijze bedoeling mee dat we elkaar nodig hebben en
aanvullen. Je komt daardoor tot de erkenning dat je het niet alleen kunt. Mooier nog, dat hóeft ook
niet. In God’s bedoeling zijn mensen er voor elkaar. We kunnen zo heerlijk blij zijn met de blijden en
intens verdrietig met de verdrietigen. We geven daarbij onszelf en investeren in elkaar, dichtbij en ver
weg. Met aandacht, liefde, gebed, geld, hulp en post. Met vallen en opstaan, maar toch.
Met kerst denken we aan de geboorte van Jezus als onze redder en Heer. Wat Jezus bezielde om
zichzelf op te offeren, Gods liefde, dat moet ons nu ook inspireren om niet slechts aan onszelf en ons
eigen belang te denken maar aan elkaar, aan de ander. Als je zo met elkaar meeleeft en meelijdt, dan
moet dat je aansporen elkaar nog meer te helpen en te dienen. Deel je eigen moeiten en vreugden
met anderen zodat zij met jou kunnen meeleven.
"Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door
de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft."
(Efeze 4:2-3)

!
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SAMEN STAAN WE STERKER

Brei ze warm

Samen met het Leger des Heils geloven we dat elk mens een plek in de samenleving verdient. Bij
50|50 geven zij dat leven weer invulling. Ze ontdekken hun talenten. Ze doen werkervaring op en
ontwikkelen structuur.
Het project 50|50 Green levert Vakwerk met Groene Vingers. In weer en wind, in zomer en winter
verzorgen jongens en meiden het onderhoud aan het groen rond veel bedrijventerreinen,
landgoederen, begraafplaatsen, parken en bossen.
Maar in de winter is het natuurlijk hartstikke koud en helpt een dikke sjaal of een goede gebreide
wollen muts en een paar wanten om het warm te houden. Daarom zijn we in het Inloophuis voor hen
volop aan het breien onder het motto ‘Brei ze warm’.

!
!
!
!
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SAMEN STAAN WE STERKER

Nieuwe theater directeur
Het Theater van de vriendschap is een prachtig initiatief
waarbij iedereen met of zonder talent de kans krijgt dit te laten
zien en het verder te ontwikkelen. De één laat zien hoe
geweldig hij kan zingen of een instrument kan bespelen en de
ander is een geboren verhalen verteller.
We zijn één van de eerste kleine theaters die klaar staan om
nieuw talent in de schijnwerpers te zetten. Ons theater wordt
opgeknapt om nog betere aansluiting te vinden bij ons publiek
e
en de sterren van het theater. Elke 3 vrijdag van de maand
in de kelder van het Weeshuis.
Joost Grundmann was de eerste directeur van het Theater van
de vriendschap en wordt nu opgevolgd door Rob Muijt.
Iedereen is vrij om in het minitheater muziek, cabaret of
andere voorstellingen te organiseren. Iedereen kan gratis de
ruimte reserveren in overleg met één van de coördinatoren of
Rob Muijt als kersverse theater directeur.
Tel. 0348-434053 of e-mail: robmuijt@hotmail.com

SAMEN STAAN WE STERKER

Winterkleding en schoenen

Zo rond de kerstdagen en met al een flink pak sneeuw achter de rug
realiseren we ons dat warme kleren en goede schoenen belangrijk zijn.
Toch is dat niet vanzelfsprekend voor iedereen.
De Kerk In De Buurtwinkel is er voor iedereen. Er zijn prachtige kleren te
koop voor zachte prijsjes. Iedereen is welkom. 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.

SAMEN STAAN WE STERKER

Vacatures vrijwilligers

Er is in de laatste jaren veel veranderd in onze samenleving. Hoewel vrijwilligers in tal van branches al
lang onmisbaar waren lijkt hun rol nu groter en belangrijker dan ooit. Vrijwilligers zijn nodig om
kwetsbare mensen te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Vrijwilligers zijn een
onmisbare schakel geworden, ook in ons Inloophuis. Wij mogen trots zijn op al de vrijwilligers die ons
al steunen. Toch hebben we ook nu weer een paar vacatures. Er zijn meerdere functies waar we
enthousiaste vrijwilligers voor zoeken;
- Afwashulp dinsdag avond (19.00 u tot 20.00 u)
- Lunch kok woensdag middag (11.30 u tot 13.30 u)
- Barvrijwilliger - gastvrouw/heer woensdag om de week (19.00 u tot 22.00 u)
- Barvrijwilliger - gastvrouw/heer dinsdag en woensdag (13.30 u tot 16.30 u)
Als u geïnteresseerd bent in één of meer van de bovenstaande vacatures, kunt u contact opnemen via
maaike.van.oosterom@legerdesheils.nl of telefonisch via één van onze coördinatoren 0348-434053.

SAMEN STAAN WE STERKER

OverHoop Koffiebranderij

De koffiebrander is geplaatst en werkt. Er zijn nieuwe gasleidingen aangelegd, de vloer waarop de
brander is geplaatst is verstevigd, de oude regentenkamer is geschilderd en de eerste groene
koffiebonen zijn gebrand. In de komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting en dan
kan het branden van koffie beginnen.

OverHoop Koffie
Het verhaal achter deze naam hebben we al een keer uitgelegd. Het gaat niet in de eerste plaats om
het branden van koffie maar om 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.

Het hele raam aan de voorzijde moest eruit om de koffiebrander te kunnen plaatsen

We zoeken nog naar een datum om de koffiebranderij officieel te openen maar iedereen mag al
stiekem om het hoekje kijken. Hou de website in de gaten voor de exacte openingsdatum en de
laatste nieuwtjes rondom OverHoop koffie. www.weeshuiswoerden.nl

SAMEN STAAN WE STERKER

Leger des Heils vaste partner

Lang, lang geleden zei William Booth, de oprichter van het Leger des
Heils de woorden:
Je kunt de harten van mensen niet opwarmen met Gods liefde zolang ze
een lege maag en koude voeten hebben.
Woorden en daden die volledig aansluiten op wie en wat we nastreven in
het Weeshuis. De samenwerking met het Leger des Heils breidt zich
steeds verder uit. Inmiddels hebben we met elkaar drie opvang locaties in
Woerden waar we jongeren opvangen die het even niet alleen redden en
waar we ook mensen opvangen die even geen dak of thuis meer hebben.
Samen staan we sterker kan alleen maar als je echt samen
wilt werken. Juist daarom hebben Stichting JOAC (Inloophuis
’t Centrum), Stichting de Meerpaal en het Leger des Heils de
handen ineengeslagen. Juist daarom zien we nu steeds meer
fantastische initiatieven waarbij we onze krachten kunnen
bundelen. Zo hebben we inmiddels permanent twaalf bedden
e
beschikbaar voor (crisis) opvang, hebben we een 2 hands
kledingwinkel waar iedereen voor een zacht prijsje warme
kleding kan kopen, hebben we een Inloophuis waar tegen heel
lage prijzen een warme maaltijd genuttigd kan worden. Samen
staan we sterker!

SAMEN STAAN WE STERKER

Alle activiteiten nog een keer op een rij

Dinsdag
10.00 uur tot 12.00 uur : Inloop & Koffie 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
e
(Elke 3 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
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 21.30 uur

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: 1 x per 2 weken ROB’S VRAGEN(V)UUR
(op de even weken)

Donderdag
10.00 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 15.30 uur
15.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
20.00 uur tot 22.00 uur

: Inloop & Koffie ochtend
: Lunch (kosten € 2,--)
: SCHILDEREN (elke week, kosten: € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: SPELKRING elke 3e donderdag van de
maand
Vrijdag
10.00 uur tot 12.00 uur
10.00 uur tot 11.00 uur
12.30 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 18.00 uur
18.00 uur tot 1900 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.30 uur tot 22.00 uur

: SCHILDEREN (elke week, kosten € 3,-)
: ZINGEN in de gebedswinkel (elke week)
: Lunch (kosten € 2,--)
: Inloop
: Diner (kosten € 4,--)
: Inloop
: THEATER VAN DE VRIENDSCHAP
e
(elke 3 vrijdag van de maand)

Zaterdag
Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd. Deze wordt 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.

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 manden staan 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

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar.
We nodigen u uit op onze nieuwjaarsreceptie vrijdag 5 januari 20.00 uur in ‘t
Centrum
COLOFON
Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC
t.b.v. ’t Centrum inloophuis.
´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 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 u
reactie sturen naar
corrie@inloophuiswoerden.info
Bij voorbaat dank!
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