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GOED NIEUWS
‘Geen Nieuws is Goed Nieuws’ hoor je mensen
vaak zeggen. Als je de krant ’s morgens openslaat
of de televisie aanzet worden we meestal
overspoeld met nieuwsberichten over drama’s,
ellende en tranentrekkende gebeurtenissen. Geen
nieuws om vrolijk van te worden. En ja, het klopt.
Het is echt heel jammer dat er zoveel slecht nieuws
op de wereld te melden is. Maar is er dan helemaal
geen goed nieuws te vinden? Is het glas echt altijd
‘half leeg’ of moeten we er wat vaker voor kiezen
om naar dat halvolle deel te kijken?
Geloof het of niet maar er is heel veel goed nieuws. We moeten alleen leren om daar wat
vaker naar te kijken, erover te praten en het te koesteren. Wat maakt jou gelukkig? Zijn het
de eerste zonnestralen van het jaar, een tekening van een kind of tot over je oren verliefd
zijn? Een simpel 'hallo' zeggen, draagt al bij aan geluk. Lammetje geboren, zwemdiploma
gehaald, sponsorloop van je school, opa of oma geworden, jeugd die zich inzet voor
ouderen, de glimlach van een kind, een speelse hond of kat. Dit zijn maar een paar
voorbeelden van berichtjes en zaken waar wij vrolijk van worden. Een glimlach, ontroering,
durf te dromen en lief te zijn voor elkaar. Geen nieuws zonder Goed nieuws, dat is waar
we deze keer onze nieuwsbrief mee vullen!

JUBILEUM CADEAU’S MET IMPACT
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Herkent u het? Op zoek naar een origineel cadeau?
Cadeau ideeën nodig? Een verjaardag, een
jubileum? Even op internet zoeken of één van de
vele reclamekrantjes door snuffelen. Originele en
gepersonaliseerde cadeaus bij voorkeur snel
geleverd?
Tot drie keer toe werden we in de afgelopen
maanden verrast door mensen die hun jubileum
vierden en kozen voor een heel ander cadeau. Een
cadeau met impact. Een grote bus voor enveloppen
met inhoud die bestemd waren voor ons Inloophuis.
Een cadeau met impact. Weten wat we ervoor
gekocht hebben? Lees het verderop in de
nieuwsbrief….

HET GOEDE NIEUWS
Marcus 16:15 | NBV
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend.'

God houdt van goed nieuws, De reden waarom er christenen zijn en bij elkaar komen is het
goede nieuws dat God voor mensen heeft. Het goede nieuws staat in de bijbel, het woord
van God. Ook in het weeshuis Woerden zijn goed nieuws, bemoedigende en positieve
woorden van groot belang. De manier waarop we met elkaar praten heeft invloed op ons
humeur en op de onderlinge waardering als bezoekers, vrijwilligers of collega’s.
Korte tijd geleden werd een experiment uitgevoerd waarin een professor probeerde aan te
tonen dat mensen beter presteren als zij positieve feedback krijgen van anderen. In het
experiment blinddoekte hij een jonge vrouw met weinig basketbaltalent. Wat te verwachten
viel gebeurde ook, met de blinddoek voor gooide zij alle ballen mis. Aan de zijlijn stond
echter een aantal cheerleaders die haar toejuichten en positieve woorden riep: ‘goed
gedaan!’, ‘bijna raak!’, ‘je kunt het!'. Toen zij vervolgens zonder blinddoek opnieuw een
poging waagde, gooide zij een groot aantal ballen raak.
Maar het experiment ging verder. Een professionele basketballer werd gevraagd hetzelfde te
doen. Geblinddoekt probeerde hij de bal in de basket te gooien, maar werd door de
cheerleaders naar beneden gehaald: ‘weer mis!’, ‘dat valt tegen’, ‘pfff …’. Toen hij
vervolgens zonder blinddoek opnieuw mocht gooien, gooide hij bijna alles mis, terwijl deze
profbasketballer normaal gesproken alles raak gooit!
Met dit experiment werd duidelijk gemaakt dat mensen beter presteren als ze positieve
feedback krijgen van anderen. Maar ook andersom: door negatieve woorden worden de
prestaties ronduit slecht.
Dit sluit aan bij de woorden uit de Bijbel. In Efeze 4: 29 staat: Zeg geen slechte, negatieve
dingen over mensen. Zeg iets dat mensen goed doet. Maar de Bijbel gaat nog een stapje
verder: Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van anderen sterker maken. God
heeft het goede met ons voor. Positieve woorden geven mensen meer zelfvertrouwen
waardoor zij beter gaan presteren. Goed nieuws, focus op de mooie dingen en positieve
woorden kunnen helpen om ook de ander gelukkiger en sterker te maken! Ook in het
weeshuis Woerden zijn we er om elkaar te helpen. We mogen elkaar bemoedigen en
aanmoedigen zodat we sterker worden ook in het geloof.
Gebed
Here Jezus, wilt U mij helpen goed nieuws te zien en positieve woorden te spreken, zodat
anderen maar ook ikzelf gelukkiger, positiever en sterker mogen worden, ook in geloof.

ZATERDAGMIDDAG OPEN
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Koffiebranderij OVErHOOP en Inloophuis ’t Centrum zijn
nu ook op de zaterdagmiddag open.
Elke zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur is er in de
grote zaal van Weeshuis Woerden een Barista van
Koffiebranderij OVErHOOP aanwezig. Naast de heerlijke
cappuccino, latte macchiato , de espresso met bonen uit de
eigen branderij is er ook altijd een lekkere tosti verkrijgbaar
als snelle maar lekker lunch.
Wie naast het proeven van koffie nog meer van koffie wil
weten kan altijd een kleine rondleiding krijgen in de
koffiebranderij. Ook mag u vragen naar de geschiedenis van
koffie en hoe die geschiedenis honderden jaren geleden al
verbonden was met het weeshuis in Woerden.
Nieuwsgierig geworden? Tot zaterdagmiddag!!

NIEUW MEUBILAIR
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Nieuw meubilair voor het inloophuis. Een cadeau met impact.
We zagen het al langer aankomen. De stoelen in ons Inloophuis zijn hoognodig aan
vervanging toe. Na lang zoeken is het dan eindelijk zover. De nieuwe stoelen en nieuwe
tafels voor de grote zaal van het Inloophuis zijn besteld. We hebben het al verteld. Een
cadeau met impact. Tot drie keer toe werden we in de afgelopen maanden verrast door
mensen die hun jubileum vierden en kozen voor een cadeau met impact. Een grote bus voor
enveloppen met inhoud die bestemd waren voor ons Inloophuis. Een cadeau met impact.
En hoe gaat dat meubilair eruit zien. Tja, dat blijft nog een beetje een verrassing. We hebben
gezocht naar oersterke stoelen die qua uitstraling moeten passen in ons eeuwenoude
Weeshuis Woerden maar die ook nog heel lekker moeten zitten.

De stoelen die we gekozen hebben worden met echt leer bekleed en voldoen volgens ons
aan alle eisen. Er komen ook nieuwe tafels waardoor het hele Inloophuis er straks totaal
anders uit zal zien.
We verwachten de nieuwe stoelen en nieuwe tafels in oktober of november. Nieuwsgierig
geworden? Kom dan snel even langs en wip gewoon even binnen. Van dinsdag tot en met
vrijdag zijn we van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds open en nu op zaterdagmiddag
ook van 12 tot 16 uur.
Kom snel even langs en……… Bedankt gulle gevers!!!

GOED NIEUWS IN KOFFIEKERK OVErHOOP
Goed nieuws in OVErHOOP Koffiekerk. Gezelliger
kan gewoon niet. Dat is wat de bezoekers ervan
zeggen.
Wat zijn we blij met het nog steeds groeiende aantal
bezoekers. De OVErHOOP Koffiekerk is bij uitstek
de plaats waar iedereen welkom is. Elkaar leren
kennen om samen te groeien en te ontdekken!
De OVErHOOP Koffiekerk mag dus gewoon leuk
zijn. Zorg dat je plezier met elkaar hebt. Dat
iedereen het goede nieuws dat God van ons houdt
op zijn of haar eigen wijze mag ontvangen en
beleven. In de koffiekerk is er heerlijke koffie en je
mag alles zeggen of vragen. We lachten samen
maar delen ook ons verdriet en onze zorgen. 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
Zondag 13 oktober 2019
– Ingang Hogewoerd 3A-1
Zondag 27 oktober 2019
– Inloop vanaf 15.30 uur
Zondag 10 november 2019
– Einde 18.00 uur
Zondag 24 november 2019
Zondag 8 december 2019
Zondag 22 december 2019

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. U
helpt ons al op een fantastische manier en daar
zijn we oprecht dankbaar voor.
Alstublieft! Blijf ons helpen 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.

TROUWE BEZOEKERS UITGELICHT
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Arina & Erna al ruim 10 jaar trouwe bezoekers van ‘t Centrum
Arina (74 jaar) en Erna (78 jaar) komen al jaren over de vloer bij ’t Centrum. Ze zijn
beide alleenstaand en zoeken graag de gezelligheid op van het Inloophuis. “Het eten is
hier echt fantastisch!”
“Ik kom hier al 12 jaar drie avonden in de week
eten,” vertelt Erna. “Ik ben alleenstaand en heb
vaak geen zin om voor mezelf te koken. Alleen
eten vind ik niks. Lunchen en koffie drinken doe
ik hier ook regelmatig. Het is ontzettend
gezellig met z’n allen en het eten is hier echt
fantastisch.”
Arina komt al 10 jaar bij ’t Centrum. Arina: “Ik
kom alleen eten op dinsdagavond en ik kom
regelmatig koffie drinken. Voor mezelf koken
vind ik nu nog geen probleem, maar misschien
is dat over een paar jaar anders en kom ik hier
ook vaker eten. Er worden allerlei leuke dingen
georganiseerd bij het Inloophuis. Een BBQ
bijvoorbeeld en speciale maaltijden tijdens
Kerst en Pasen.”
“Zelfs als er geen maaltijden zijn in de
zomerperiode, organiseren de vrijwilligers van
het Inloophuis leuke uitjes,” reageert Erna. “Zo
zijn we onlangs met een groepje mensen gaan
wokken in een restaurant in Rhenen. We
hebben de foto’s op Facebook gezet en we
hebben het heel erg naar ons zin gehad!”

NIEUW BUITENMEUBILAIR
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Als je echt gaat kijken naar goed nieuws dan ben je verbaasd wat er allemaal te
melden is. Voor ons prachtige binnenplein hebben we nieuwe terrasstoelen en tafels
besteld.
Ook hier een cadeau met impact. Totaal
onverwachts kregen we een gift naar aanleiding van
een huwelijksjubileum die speciaal bedoeld was
voor nieuwe terrasmeubelen. En ondanks dat het
misschien nog niet altijd zichtbaar was werd
vervanging hoog tijd. De tafelbladen werden na 15
jaar buiten staan slecht en de stoelen moesten we
in het weekend steeds vaker repareren om de
volgende week weer door te komen.
De keuze is gevallen op terrasstoel Maastricht. Een
oer en oer sterke stoel die tegen weer en wind kan
en ook nog eens lekker zit. De zithoogte is 47 cm,
zitdiepte 51 cm, hoogte armleuning 66cm , totale
breedte 57cm en de totale hoogte 89 cm.
Het nieuwe meubilair komt in de maand oktober binnen maar misschien slaan we ze nog
even op zodat we in het voorjaar helemaal nieuw kunnen starten op ons binnenplein.
Ontzettend bedankt voor dit prachtige cadeau met impact!!!

COFFEE BIKE OVErHOOP
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Iets te vieren? OVErHOOP koffie mag hier natuurlijk niet ontbreken.
OVErHOOP Koffiebranderij levert samen
met 50/50 van het Leger des Heils een
full-service koffie beleving vanuit een
originele Coffee. Desgewenst verzorgen wij
ook de aankleding op locatie en andere
aansluitende catering wensen.
Onze Coffee Bike is vrijwel op elke locatie
inzetbaar en tevens van alle gemakken
voorzien zoals water, stroom en licht. Onze
in opleiding zijnde Barista’s bereiden de
perfecte espresso, de mooiste latte art en
de lekkerste cappuccino met alleen de
beste koffiebonen (100% Arabica).
Hoe werkt het?
•
•
•
•
•
•
•

Stuur ons een mail met uw aanvraag. Wij kunnen onze Coffee Bike plaatsen op een
op bijna elke locatie info@overhoopkoffie.nl
Wij kijken in de vaak volle agenda of er barista’s in opleiding beschikbaar zijn en of
we een vrijwilliger hebben die het logistieke deel zoals transport etc kan verzorgen.
Wij streven ernaar om aanvragen nog dezelfde week beantwoorden. Je ontvangt van
ons een offerte op basis van jouw wensen. Wil je sneller schakelen dan kan je
natuurlijk altijd bellen. 0348-419657.
We maken in overleg een offerte en na akkoord ontvang je van ons een bevestiging.
Vanaf nu hoef je zelf niets meer te doen.
Wij komen een uur voor aanvang aan en bekijken de locatie waar onze koffiebar komt
te staan.
Onze OVErHOOP Coffee Bike is doorgaans binnen 30 minuten opgebouwd. De
koffiemolen wordt afgesteld door de barista en de eerste espresso’s worden
geproefd.
Onze barista staat klaar om verse koffie’s te maken. Wil je meer weten over koffie of
een kleine workshop? www.overhoopkoffie.nl

GEZOCHT COFFEE BIKE VRIJWILLIGER MET B-E RIJBEWIJS
Onze OVErHOOP Coffee Bike wordt steeds vaker gevraagd. Vaak gaat het om
evenementen op zaterdag of op avonden tijdens feestjes. We zoeken enkele
vrijwilligers die het leuk vinden om onze samen met onze Barista’s de evenementen en
feesten te verzorgen.
Als de evenementen en feesten dichtbij het centrum van Woerden plaatsvinden rijden we de
kar met de speciale Coffee Bike naar het feest. Als het verder weg is hebben we een
speciale en aangepaste aanhanger (voormalige paardentrailer) voor het transport.
We zoeken een aantal vrijwilligers die het leuk
vinden om 1 dagdeel per maand beschikbaar te
zijn om met onze Barista’s in opleiding de feesten
en evenementen te bezoeken. Je moet wel in het
bezit zijn van een rijbewijs B-E en bij voorkeur
een auto hebben die de aanhanger kan trekken.
Koffiebranderij OVErHOOP verzorgt een basis
training barista en een specifieke training voor de
Coffee Bike. Interesse? Stuur een mail naar
info@overhoopkoffie.nl of bel naar 0348-419657
en vraag naar Corrie of John Tamerus.

OPENINGSTIJDEN – EVENEMENTEN - 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
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 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 09.30 tot 17.00 u
- Woensdag van 9.00 tot 17.00 u
- Donderdag van 09.30 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 E-mailadres aan ons door met de
vermelding dat u voortaan de Centraal via
E-mail wilt ontvangen. Wij zorgen er dan
voor dat u de Centraal voortaan via mail
ontvangt. U kunt uw reactie sturen naar
info@inloophuiswoerden.info
Bij voorbaat dank!

