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IS ER NOG IETS ANDERS / POSITIEFS TE MELDEN? 
 
 
Ook in het weeshuis Woerden zijn we druk met de 
effecten van het coronavirus. Op het nieuws, in de 
krant, via internet horen we van minuut tot minuut 
hoe erg het eigenlijk is en hoe de wereld gebukt 
gaat onder deze onzichtbare vijand. Het is 
allemaal waar. Het is verschrikkelijk wat we om 
ons heen zien gebeuren. Soms heel dichtbij en 
soms heel ver weg. Teveel om op te noemen en 
allemaal van minuut tot minuut te volgen in de 
media.  
 
Daarom kiezen wij met deze nieuwsbrief voor ander nieuws. We zijn er tenslotte al een 
beetje aan gewend dat we anders zijn dan anderen. Positief zorgen we met elkaar voor 
elkaar. Dat doen we al jaren en dat doen we nu ook. Misschien een beetje anders maar dat 
kunnen we juist goed. Bezoekers, gasten, vrijwilligers, bestuur, Leger des Heils en nog veel 
meer.  
 
Zonder dat we onze ‘kop in het zand steken’, gaan we in deze nieuwsbrief ander en meer 
positief nieuws proberen te brengen. Want er gebeuren heel veel mooie dingen die het 
vermelden waard zijn. Kijk naar de flexibiliteit van heel veel kinderen. Kijk naar hoe we op 
vaak originele wijze voor elkaar zijn gaan zorgen. Kijk hoe nieuwe helden opstaan in de 
supermarkten, de zorg, transport, schoonmaak en nog veel meer. Zij houden onze 
samenleving draaiend. Kijk hoe schoon en helder blauw de lucht nu is. De schepping lijkt wel 
diep adem te halen om ons weer bewust te maken van haar schoonheid en van de natuur. In 
het weeshuis zijn we van lekker samen met elkaar eten en koffiedrinken, snel veranderd 
naar afhaalmaaltijden en uiteindelijk naar bezorgmaaltijden. Binnen de kortste keren 
ontstond er een belkring van vrijwilligers zodat we met bijna iedereen contact konden 
houden. Online, via de moderne mogelijkheden van de computer, ging zelfs het zanguurtje 
op afstand door. Mensen die opvang nodig hebben kregen snel een kamer en begeleiding. 
De OVErHOOP koffiekerk is online te volgen. Op onze website wordt met korte filmpjes 
uitgelegd hoe je zelf een heerlijke en gezonde maaltijd kan maken of hoe je creatief aan de 
slag kan om een prachtig bloemstuk te maken.  
 
Zo maakt angst plaats voor mooie en positieve dingen. Met elkaar, voor elkaar. We zijn 
dankbaar en trots op onze gasten, bezoekers, vrijwilligers en iedereen die nu klaar staat voor 
elkaar.  
 
 

zevenentwintigste 
jaargang  
Mei 2020 



 
 
 
ANDERHALVE METER KOFFIE                                 POSITIEF 
 
 
Ooit gehoord van ‘de anderhalve meter 
koffie‘? Onze 50|05 workcenter Barista’s 
van koffiebranderij OVErHOOP trainen nu al 
volop hoe we onze bezoekers en klanten op het 
terras over een poosje kunnen stimuleren om 
anderhalve meter afstand van elkaar te houden. 
Een dienblad van anderhalve meter breed moet 
daarbij helpen.  
 
Een dienblad met koffie dat op de tafel gezet 
wordt waardoor je automatisch anderhalve 
meter bij elkaar vandaan blijft zitten Origineel, 
creatief en het werkt als een trein.  
 
Zodra de horeca weer open mag dan kunt u als 
eerste bij ons op het vernieuwde terras de 
anderhalve meter koffie bestellen. 
                                                                                                           Barista Matthijs Schmidt 
                                                       
  
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER            
 
 
Al jaren helpt u ons op een fantastische manier en daar zijn we 
oprecht dankbaar voor. Dit is echter ook voor ons en onze 
bezoekers een heel bijzondere periode. We moeten nu alle zeilen 
bijzetten om onze bezoekers, deelnemers en gasten te kunnen 
blijven helpen op tal van creatieve manieren. Met de hulp van veel 
vrijwilligers, coordinatoren en nog veel meer lukt dat ons nog 
steeds.  
 
Normaal gesproken werd rond deze tijd in veel kerkbodes een brief 
ingevoegd waarin we een extra oproep deden voor een jaarlijkse 
bijdrage. Dat lukt dit jaar niet. Daarom doen wij deze keer op de 
laatste pagina een dringende oproep op u om ons te blijven 
steunen. Wij doen er alles aan om (financieel) gezond te blijven.  
 
Alstublieft! Help ons om financieel gezond te blijven en ons werk te kunnen blijven doen.! 
We staan ook in dit bijzondere jaar 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
DANKBAAR                                                                                                  POSITIEF 

 
Psalm 91: 1-2 

Bijbel in gewone taal 
 

Bij de Heer ben ik veilig, Hij is de allerhoogste God. Bij Hem vind ik rust, Hij is de machtige 
God. Daarom zeg ik tegen Hem: ‘U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn.  

Op u vertrouw ik.’ 

 
 

365 redenen om nooit meer bang te zijn 
 
We zijn allemaal wel eens bang. Zeker in deze bijzondere tijd. We leven in een onrustige 
wereld, waarin je alle dingen die gebeuren meteen op de televisie, je computer of je 
smartphone kunt zien. Dat helpt nou niet echt om rustig, vredig en blij van te worden. Nee we 
worden er meestal juist onrustig en bang door.  
 
Gelukkig is er ook nog ander nieuws. De Bijbel, waarin veel troost te vinden is. Zo staat er 
365 keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn! Het staat er misschien niet letterlik 365 
keer in die woorden ‘Wees niet bang’  maar soms nét even anders.  Bijvoorbeeld ‘Vrees niet’, 
‘Wees niet bevreesd’ of ‘Je hoeft niet bang te zijn’. Het ligt ook aan de vertaling. Maar dat het 
vaak gezegd wordt, is absoluut waar. 365 keer dus. God weet hoe snel we bang zijn voor tal 
van zaken waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Bang dat we ziek worden of dood 
gaan. Bang dat we misschien wel zullen mislukken, niet langer geliefd zullen zijn, onze 
waardigheid zullen verliezen of afgewezen zullen worden. God weet het en daarom is dit de 
meest voorkomende zin in de Bijbel uit Gods mond: ‘Wees niet bang!’ 
 
Hij zegt het tegen u en tegen jou en tegen al die mensen in de Bijbel tegen wie we zo 
opkijken: tegen Abraham, Jacob, Mozes, Jozua, Gideon, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, 
Maria, Petrus, Paulus, Johannes, heel het volk Israël, alle twaalf discipelen, de gemeente 
van Jezus en ook tegen jou persoonlijk.  
 
Tja, het is bijna grappig. Het staat niet voor niets 365 keer in de Bijbel, alsof God eigenlijk 
elke dag als we wakker worden tegen ons wil zeggen: ‘Wat er vandaag ook op je pad komt, 
wees niet bang, wees niet bevreesd, want Ik ben met je’. Als je alleen die tekst al hoort, dan 
kun je de dag in, dan kun je verder de toekomst in’ 
 

Psalm 3:6  
Elke avond ga ik rustig slapen, 

en elke ochtend word ik weer wakker, 
want U beschermt mij, Heer. 

 
 
 



 
 
NIEUWE KOFFIEBAR & WEBWINKEL                            POSITIEF 

Koffiebranderij OVErHOOP is een samenwerkingsverband met 50|50 Workcenter van 
het Leger des Heils. Het is eigenlijk een uniek leer-werkbedrijf met een grote 
maatschappelijke betekenis.  

Het 50|50 leer werkbedrijf is onderdeel van het Leger des Heils en is bedoeld om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen door het bieden van werk op 
maat. In onze koffiebranderij komen zo twee 
werelden bij elkaar. Die van koffie en die van het 
50|50 leer werkbedrijf. Samen geloven we dat 
Werken Werkt. Meedoen in de samenleving, en in 
het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de 
zelfredzaamheid van mensen. De werkbegeleiders 
en re-integratiecoaches zijn gericht op arbeid met 
het oog op herstel. Ons doel is, om waar mogelijk, 
deelnemers weer terug te laten keren in het 
arbeidsproces. 50|50 Workcenter van het Leger des 
Heils kent naast koffie nog meer labels zoals 
Packaging, Bike, Wood, Green en Clean. 

Koffiebranderij OVErHOOP start samen met 50|50 Workcenter heel binnenkort een 
webwinkel waar iedereen dan ook via internet koffie kan bestellen.  

En dat is niet het enige nieuwtje want tegenover het weeshuis Woerden starten we in het 
pandje Havenstraat 19 in Woerden ook nog een gloednieuwe koffiebar. Het wordt een 
inspirerende plek waar je even kunt relaxen met je gezin, vriend of vriendin. Je kunt er 
huiswerk maken, werken of gewoon genieten van gratis WIFI. Gratis flexplekken en je 
betaalt alleen voor je cappuccino, espresso, latte, doppio, streeksapje, thee, chocomel of 
lekkere snack.. Onze 50/50 workcenter barista’s laten graag hun kunsten zien. 

Het is nog maar kort geleden dat we verrast werden met een enorm bedrag van € 18.336,– 
als resultaat van de goede doelendag van het Minkema college in samenwerking met het 
Kansfonds en Frederique en Robert-Jan van Zijtveldfonds. Oorspronkelijk hadden we het 
plan koffiebranderij OVErHOOP uit te breiden met een extra Coffee Bike maar met dit 
bedrag kunnen en mogen we groter denken. De extra Coffee – Horeca Bike die we gepland 
hadden gaat sowieso komen maar inmiddels zijn we druk bezig met de inrichting van de 
nieuwe koffiebar. Niet alleen een extra plek om dit prachtige initiatief verder uit te breiden en 
meer deelnemers de kans te geven het vak van Barista te leren. Het is in het verlengde van 
de enorme inzet van alle studenten en studentjes van het Minkema College ook een mooie 
en herkenbare plek in hun stad waar ze binnen kunnen komen om huiswerk te maken, te 
chillen of hún project te showen aan ouders, familie of vrienden.  

Nu de horeca tijdelijk helemaal 
is gesloten gebruiken we die tijd 
om het pandje helemaal op te 
knappen en alles logistiek vast 
in te regelen. We zijn druk met 
de inrichting en de aanvraag 
voor de horeca exploitatie 
vergunning ligt bij de gemeente.  

We kunnen bijna niet wachten u 
te ontvangen op het moment dat 
we verantwoord open kunnen en 
mogen. We houden u op de 
hoogte.  
 
www.overhoopkoffie.nl  



 

 
ONLINE KOFFIEKERK OVErHOOP                                    POSITIEF 
 
Het is lekker druk in de ONLINE Koffiekerk.  Ja ook dat 
is anders geworden. Nu gaan we af en toe op zoek naar 
een internetpastor en dat klinkt alleen al anders. 
 
We wisten niet wat we ervan konden verwachten. Alle 
kerken moesten hun deuren sluiten dus de koffiekerk ook. 
Het werd een echte digitale pioniersplek. Op internet kun je 
zien hoeveel mensen naar de kerkdienst kijken. Samen 
geloven, samen zingen en samen bidden. Het zijn er veel  
meer dan de 50 bezoekers die we mochten ontvangen in 
het Inloophuis. Voor de koffie, de soep en broodjes moet 
iedereen nu voor en na de dienst zelf zorgen maar ook 
ONLINE is de OVErHOOP Koffiekerk nog steeds bij 
uitstek de plaats waar iedereen welkom is om samen te 
groeien en te ontdekken!  
 
Via facebook en de website is de dienst altijd te volgen en terug te kijken. 
www.weeshuiswoerden.nl  

MET ELKAAR – VOOR ELKAAR                           POSITIEF 
 
We hebben meer dan 100 vrijwilligers. Normaal gesproken hebben we honderden 
bezoekers, gasten, klanten, deelnemers en stagiaires. Normaal gesproken eten we met 
elkaar, drinken we samen koffie, verkopen we kleding, branden we koffie en nog veel 
meer. Met elkaar, voor elkaar.  
 
Nadat ons kabinet had besloten dat alle horeca eet- en drinkgelegenheden moesten sluiten 
betekende dat voor ons ook ingrijpende keuzes. We mochten ons inloophuis niet open 
houden en ook de Kerk in de Buurtwinkel en de koffiebranderij moesten sluiten. We zijn snel 
overgegaan op afhaalmaaltijden voor onze bezoekers maar dat bleek door tal van 
omstandigheden ook niet de beste oplossing. In overleg met specialisten zijn we toen snel 
weer overgegaan op bezorgmaaltijden met behulp van een bevriende cateraar.  

 
Om het contact met vrijwilligers en bezoekers in stand 
te houden werd snel een telefoonkring opgezet 
waardoor we met iedereen in verbinding kunnen 
blijven.  
 
Rondom de paasdagen konden we bijna al onze 
bezoekers nog verwennen met een verrassing om ze 
zo een hart onder de riem te steken.  
 
Op internet verscheen de eerste online crea cursus 
en het zanguurtje ging ook door via internet. We 
hebben de ZOOM video conference applicatie in 
gebruik genomen om goed te kunnen blijven 
overleggen met onze vrijwilligers. 
 

Inmiddels zijn we druk met de voorbereiding voor het moment dat we onze deuren weer 
mogen openen. Op het plein staat nieuw meubilair dat we gekregen hebben van een gulle 
jubilaris. Het plein is zo ingericht dat we anderhalve meter van elkaar af kunnen zitten. 
Binnen is dat natuurlijk lastiger maar ook daar zijn inmiddels tal van maatregelen genomen 
die het zo veilig en verantwood mogelijk maken voor iedereen. 
 
Het is puzzelen in een heel bijzondere tijd. Maar het lijkt wel of we juist in deze periode met 
al dat puzzelen nog meer oog hebben gekregen voor elkaar. Geweldig!!!!   
 



 
HELDEN VAN HET INLOOPHUIS                                                                           POSITIEF 
 
We hebben een paar echte kunstenaars in onze vriendenking. In de koffiebranderij prachtige 
schilderijen die gaan over de geschiedenis van koffie en geschilderd door één van onze 
talenten. Een tweede kunstenaar is op de facebook pagina van het Inloophuis gestart met ‘ 
de helden van het Inloophuis’. Het is de bedoeling dat we zo regelmatig helden van het 
inloophuis in het zonnetje zetten. Hoe? We plaatsen een zwart wit foto van het kunstwerk en 
iedereen mag raden wie het is. Op facebook kun je het antwoord melden in ‘de comments 
eronder’ en natuurlijk geef je het een duim / like! Je mag zelfs een persoonlijk bericht sturen 
(PB) als je deze tekening thuis wilt ontvangen zodat je het kleur kan geven. Zo zorgen we 
voor de Helden van het inloophuis! 
En ja…. Dan de vraag… Wie is dit? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLOFON 
 
Zolang  we nog niet weten wat ons kabinet gaat beslissen in verband met de huidge crisis 
kunnen ook wij nog niets zeggen over (nieuwe) openingstijden en evenementen. Hou 
daarom onze website en facebook in de gaten voor nieuws.  

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.weeshuiswoerden.nl 
www.overhoopkoffie.nl 

 
mail: info@inloophuiswoerden.info 

mail: gabriel.schmidt@legerdesheils.nl 
mail: corrie@weeshuiswoerden.nl 

 
Redactie:   John Tamerus 

 
 



Wij willen u vragen uw financiële bijdrage over te maken met behulp van online bankieren. 
Bank: ING Bank 
IBAN: NL44 INGB 0000 184789 
Ten name van: Stichting J.O.A.C Woerden 

 
 
 

Diaconale Stichting JOAC 
Bezoekadres Hogewoerd 3a 3441 BE Woerden 

Tel: 0348-434053 
E-mail: m.amahorseya@hotmail 

 
 
Onderwerp : Giftenactie Inloophuis ’t Centrum. 
Datum : Voorjaar 2020 Geachte heer/mevrouw, 

Zoals elk jaar te doen gebruikelijk starten wij als Inloophuis ’t Centrum een giftenactie. Het is voor 
onze stichting elk jaar weer enorm spannend of de giftenactie een succes mag worden, want wij zijn 
voor een groot deel afhankelijk van Uw medeleven en financiële steun. Dit jaar is het extra spannend! 
We worden wereldwijd geconfronteerd met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Er 
worden ongekende maatregelen genomen door onze overheid die, tot voor kort, onvoorstelbaar 
waren. Maar alle maatregelen zijn noodzakelijk om het COVID-19 virus onder controle te krijgen. 
Iedereen is zoekende en is angstig of men gezond blijft, of familie of bekende gezond mogen blijven 
en het ergste niet zal gebeuren. Er ontstaat, door het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, een 
sociaal isolement met als gevolg eenzaamheid. Ook onze bezoekers worden door de noodzakelijke 
maatregelen ontzettend hard geraakt. Alles waar wij als inloophuis voor staan en opgebouwd hebben 
in de afgelopen 27 jaar staat STIL. Ons aloude “huiskamer” concept, de warme maaltijden en lunches, 
de 2de hands kledingwinkel, een “schuilplaats’ voor mensen die plotseling geen dak meer boven hun 
hoofd hebben, onze koffiebranderij OVErHOOP, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
weer richting en fundament wordt gegeven om opnieuw deel te kunnen nemen in onze maatschappij. 
Het staat allemaal STIL! 
 
Ons motto “met elkaar voor elkaar” in ons inloophuis kunnen we fysiek niet meer waarmaken voor 
een groep die het juist NU zo ontzettend hard nodig heeft. En toch proberen we “voor elkaar” 
nieuwe wegen te verzinnen in deze crisistijd. Zoals een maaltijdvoorziening via een cateraar die we 
bezorgen bij onze bezoekers die het echt het hardst nodig hebben, een belkring om het sociaal 
isolement enigszins te doorbreken en om voeling te houden met het wel en wee van onze bezoekers 
en OVErHOOP kerkdiensten via YouTube. Maar het allerbelangrijkste “met elkaar” kunnen we nu 
niet waarmaken en dat doet ontzettend pijn. Wij mogen en kunnen onze God bidden om Zijn 
nabijheid en uitzicht in deze crisistijd. 
 
Naast alle extra Corona-crisis gerelateerde problemen die nu worden ervaren, blijft het voor een 
groot deel van onze bezoekers financieel nog steeds moeizaam om dagelijks alle eindjes aan elkaar 
te knopen. Ook al was het economisch klimaat voor deze crisis een stuk beter, op sociaal gebied 
zien wij dat de overheid zich steeds verder terugtrekt met als gevolg een steeds grotere behoefte aan 
een plek zoals ons Inloophuis. Daarnaast zien we dat de gemeente de subsidiekraan steeds verder 
dicht draait waardoor activiteiten in en om het Inloophuis onder druk komen te staan. Daarom hopen 
en rekenen wij erop dat er voldoende aandacht blijft bestaan voor mensen die het op sociaal en 
maatschappelijk vlak niet makkelijk hebben en dat wordt helaas door deze gezondheidscrisis extra 
pijnlijk duidelijk. 
 
Om Inloophuis ’t Centrum, na bijna 27 jaar, financieel gezond te blijven houden, kunnen we de steun 
van meelevende gemeenteleden -zoals u- beslist NIET missen. Daarom vragen wij ruimhartig uw 
steun door middel van een financiële bijdrage voor dit diaconale project dicht-bij-huis, zodat de 
bezoekers NIET voor een dichte deur komen te staan en hun “thuis” verliezen. 
 
Bij voorbaat dank, namens het bestuur, 
M.M. Angenent (voorzitter). 
 
P.S.: Enkele kerken verspreiden deze brief ook middels de kerkbladen, waardoor u hem mogelijk DUBBEL krijgt. 
 
Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen graag uw emailadres vermelden bij het veld “omschrijving” van uw 
financiële bijdrage. 

 
ANBI Informatie: RSIN 007922243  Kijk op onze website indien u uw gift 
voor 5 jaar wilt vastleggen. www.weeshuiswoerden.nl 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Let een beetje op elkaar                                                                                
 
 
 

 


