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STERK EN MOEDIG 
 

 
Een spannend moment, een moeilijke situatie of plotseling een lastige vraag. Elke dag 
worden we wel eens uitgedaagd om sterk en moedig te zijn. Ook al voel je dat niet van 
binnen. Er wordt van je verwacht dat je iets doet of iets zegt of juist helemaal niets doet of 
helemaal niets zegt. In deze nieuwsbrief gaan we hier wat dieper op in gezien de onzekere 
tijd waarin we allemaal leven.  

Juist in deze bijzondere periode hebben we allemaal moed en vertrouwen nodig. De winter 
staat voor de deur, het wordt kouder, meer mensen worden verkouden en we zitten meer 
binnen. In het afgelopen half jaar is er veel veranderd in de wereld. Het lijkt wel of we moeten 
zeilen in de mist. Het voelt soms als balanceren op een dun draadje. Ook in het Inloophuis, 
de kerk in de buurtwinkel, de koffiebranderij en bij de opvang van mensen die even geen dak 
of thuis hebben merken we het. Het is voor onze bezoekers, onze vrijwiliigers, onze gasten 
en de jongeren in de koffiebranderij allemaal onzeker en soms veranderen er zaken per dag 
of per week.  

Juist op zulke momenten is het belangrijk dat we naast elkaar gaan staan. Met elkaar en 
voor elkaar. Want samen zijn we sterk en moedig als we niet bang zijn om fouten te maken 
en om te vallen. Als je valt kun je altijd weer opstaan en belangrijker nog we kunnen elkaar 
weer helpen om op te staan of te voorkomen dat we vallen. Dat deden we het afgelopen half 
jaar met veel creativiteit en betrokkenheid en daar gaan we ook voor nu de winter bijna weer 
voor de deur staat. Met elkaar, voor elkaar.  
 

Zeventwintigste jaargang  
Oktober 2020 



CREATIEVE HELDEN  NODIG VOOR HUISVESTING               STERK EN MOEDIG 
 

 
 

Heeft u een hoekje over in uw huis? Een kamer, een 
garage? Ja, we lopen echt vast en hebben creatieve 
helden nodig met de moed om naar alternatieven te 
zoeken. Ze noemen het de kangeroewoning of 
mantelzorgwoning. Een woning op het terrein van 
het huis van iemand die zorg of begeleiding nodig 
heeft. 
 
Samen met het Leger des Heils hebben we in Woerden 
ongeveer 15 bedden beschikbaar, verdeeld over vier 
locaties. Deze kamers en bedden zijn bedoeld voor 
jongeren en ouderen die tijdelijk geen dak of thuis 
hebben. 

Vaak hebben ze hulp nodig  om hun leven weer een beetje op de rails te krijgen. Wij noemen 
het ‘de Pitstop’ zoals je die  term herkent vanuit de Formue 1 races. Even van de baan voor 
het noodzakelijke onderhoud en als je er weer klaar voor bent weer verder naar zelfstandig 
wonen, een baan en volwaardig meedoen in de sameleving. Maar we lopen vast. Er is geen 
doorstroom meer. De wachtlijst voor een kamer of kleine woning is bij de woningbouw 
cooperaties gemiddeld meer dat tien jaar. Een kamer huren in de vrije sector is onbetaalbaar 
geworden voor de jongeren en ouderen die wij opvangen. Er is veel creativiteit en zelfs moed 
voor nodig om dit probleem met elkaar aan te pakken. Als we eerlijk kijken naar onze eigen 
huizen, garages en schuren dan zou er misschien best wel plaats zijn om iemand een kamer 
te geven.  

Een mogelijke oplossing is het concept van de kangeroewoning of mantelzorgwoning. 
Een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg of begeleiding nodig heeft. De 
woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Volgens de huidige spelregels 
mag je zo’n kangoerroewoning of een mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of een 
garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning. Het kan een 
oplossing zijn voor onze gasten. Zij hebben vaak professionele begeleiding maar veelal 
behoefte aan nog een maatje. Iemand die ze helpt en een beetje voor ze zorgt op de 
momenten dat het nodig is.  

Waarom zou je ervoor kiezen? De belangrijkste reden is om elkaar te helpen. Voor zo’n 
stap is moed nodig. Het zal ook niet bij iedereen kunnen of passen. Toch zoeken we mensen 
die de moed hebben hier serieus over mee te denken en zo’n stap te zetten. Wij lopen vast 
en onze gasten die hun leven weer op de rails beginnen te krijgen mogen niet weer de straat 
op gestuurd worden. Reageren kan naar Corrie of John Tamerus via e-mail: 
corrie@weeshuiswoerden.nl of john@weeshuiswoerden.nl  
 
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 

 

We doen er alles aan om financieel gezond te blijven. In deze tijd 
van Corona is dat extra moeilijk. 
 
Alstublieft! Blijf ons helpen om financieel gezond te blijven en 
ons werk te kunnen blijven doen.! 
 
Juist in deze bijzondere tijd staan wij nog voor dezelfde taak met 
veel uitdagingen om het werk te kunnen blijven doen. Helpt u 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. 

 



WEES MOEDIG EN STERK                                                        STERK EN MOEDIG 
 

Jozua 1:9 
 

“Heb Ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de 
HEERE, uw God is met u, overal waar u heen gaat”. 

 

 
 
In dit bijbelverhaal is Mozes 120 jaar oud en is de veel jongere Jozua zijn opvolger. Voordat 
Mozes sterft mag hij, vanaf een hoge berg, een groot deel van het door God beloofde land 
zien. Mozes geeft het volk de wet van God en zingt een lied. Als mozes dood is geeft God 
een opdracht aan Jozua en het volk om sterk en moedig te zijn en niet bang, want Hij zal 
altijd bij hen zijn. 
 
In het afgelopen half jaar hebben we nagenoeg allemaal gemerkt wat het is om bang te zijn 
en dat we moed nodig hebben om weer door te gaan. Wij moesten ervoor waken dat wij ons 
leven niet lieten beheersen door de omstandigheden en angstige gedachten.  
 
Ja, het is makkelijk gezegd. Wij moeten juist in deze onzekere tijden sterk staan en de zaken 
moedig het hoofd bieden. Maar hoe doe je dat?  Jozua kreeg van God de opdracht om sterk 
en moedig te zijn, niet te schrikken en niet ontsteld te raken. Jozua mocht geen tijd verspillen 
met geklaag en gemor over de onzekerheden en of hij God wel kon vertrouwen. Nee, voor 
hem was het een vaststaand feit dat God hem en het volk door elke strijd heen zou leiden. 
Hij vertrouwde volkomen op God en zijn vertrouwen werd niet beschaamd. Er moesten grote 
steden en sterke volken veroverd en overwonnen worden. Volken die in die tijd gruwelijke 
misdaden op hun geweten hadden en waar God van had gezegd dat de maat van hun 
ongerechtigheid vol was. Jozua en het hele volk Israel stonden voor een enorme onzekere 
uitdaging en strijd die zij niet konden overzien. Het leek wel zeilen in de mist of balanceren 
op een heel dun draadje.  
 
Ook wij kunnen de tijd die voor ons ligt niet overzien. God geeft ook ons de opdracht om 
sterk en moedig te zijn en te vertrouwen dat Hij altijd met ons meegaat. Met elkaar, voor 
elkaar zullen ook wij, door Gods genade, niet opgeven en niet verslappen in de dingen van 
Hem. We moeten er juist in deze tijd voor elkaar zijn. Wij zullen moedig het Woord van God 
belijden en sterk staan, want wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, Die ons kracht geeft! 
 
 
HELP MEE MET UW KLEDING EN SCHOENEN                     STERK EN MOEDIG 

 
De winter staat weer voor de deur. Wilt u uw kleding en schoenenkast nog eens goed 
nakijken. Moderne, nette kleding en goede schoenen zijn meer dan welkom. We 
hopen dat u allemaal weer mee gaat helpen. Uw kleding kunt u 
afgeven in de winkel tijdens 
openingstijden. 
 
- Dinsdag van 10.00 tot 16.00 u 
- Woensdag van 10.00 tot 16.00 u 
- Donderdag van 10.00 tot 16.00 u 
- Vrijdag van 12.00 tot 16.00 u  
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u -  
  

HELP MEE MET UW KLEDING EN SCHOENEN!  
We rekenen weer op u!                      
 
 
 
 



 
INLOOPHUIS - TOT DE ZOMER GAAT HET ANDERS             STERK EN MOEDIG 
 

De zomer van 2020 was door de coronacrisis 
compleet anders dan alle eerdere zomers. Maar 
hoe gaat de komende herfst, de winter en het 
voorjaar van 2021 eruit zien? Hebben de 
gebeurtenissen onze samenleving en alle 
activiteiten in het oude weeshuis Woerden 
blijvend veranderd? Wordt alles weer zoals het 
was? Of krijgen we een beetje van beide?  
 
De meest ingrijpende veranderingen zagen we in 
het afgelopen jaar in het Inloophuis. We konden 
niet meer met 30 man tegelijk warm eten. We 
konden niet meer met veel mensen tegelijk binnen 
zijn. Dat was niet alleen moeilijk voor onze 
bezoekers maar ook voor onze vrijwilligers. 

 
Voor zover het mogelijk is willen we tot de zomer 2021 
duidelijkheid scheppen voor iedereen. Als de situatie niet verder 
verslechterd dan gaan we in het Inloophuis werken vanuit de 
volgende uitgangspunten tot 1 juli 2021: 
 

1. Dinsdag tot en met vrijdag open van 12.00 tot 16.00 
uur. 

2. Maaltijden kunnen gedurende die periode besteld 
worden vanaf een menukaart. 

3. Maximum aantal bezoekers buiten verbonden aan het 
aantal zitplaatsen (18) 

4. Maximum aantal bezoekers binnen verbonden aan het 
aantal zitplaatsen (10) 

5. Richtlijnen horeca – RIVM zijn leidend 
- altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.  
- Stoel wordt aangewezen door de bediening, zitten blijven is verplicht en 
  de stoelen mogen niet verplaatst worden. 
- altijd een gezondheidscheck en bron & contactformulier invullen 

 
Door deze manier van spreiden denken we het toch gezellig te kunnen maken en 
zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen en ook te kunnen helpen met een 
maaltijd naar keuze. Als we uit kunnen breiden qua tijd of andere dagen laten we 
dat via facebook en de website weten.  
 

Natuurlijk zijn er tot 1 juli 2021 ook 
uitgangspunten voor de coördinator en de 
vrijwilligers: 
 
1. Tijdens openingstijden is er een coördinator 
         aanwezig – beschikbaar. 
2. Tijdens openingstijden is er 1 vrijwilliger in de 
         keuken beschikbaar 
3. Tijdens openingstijden is er 1 vrijwilliger 
         achter de bar beschikbaar 
4. Tijdens openingstijden is er 1 vrijwilliger 
         beschikbaar voor de bediening 
5. Maaltijden worden buiten de openingstijden 
         voorbereid door de kok. 
 

 
 



 
 
VACATURES                                                                               STERK EN MOEDIG 
 
Omdat het nu ook zo anders is voor onze 
vrijwilligers zijn we opnieuw aan het 
inventariseren wie ons in de verschillende 
rollen en taken wil helpen.  
 
Als u interesse heeft horen we het graag via 
de mail Gabriel.schmidt@legerdesheils.nl  
of even vragen naar Gabriel Schmidt  
tel: 0348-434053  
 

 
 



DRINK ONZE KOFFIE EN HELP ZO MEE                                 STERK EN MOEDIG 
 
 
Met het drinken van onze koffie draag je 
bij aan betere kansen voor jongeren en 
ouderen die we begeleiden naar werk. 
Unieke koffie met een uniek verhaal. 
Thuis, op uw werk, in de kerk, of een bak 
koffie in onze nieuwe koffiebar. Koop 
onze koffie en help zo onze deelnemers 
om weer aan het werk te komen. Zo 
eenvoudig is het!!! 
 
Bij ons draait het om mensen én om koffie. 
Onze deelnemers hebben door tal van 
omstandigheden vaak een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het is onze missie om ze weer 
‘mee te laten doen’. Werken aan herstel 
van het persoonlijke leven dat soms even 
OVErHOOP ligt. Samen streven naar er 
weer toe doen en als het lukt  
zelfs uitstroom richting een duurzame plek  
waarin werk en samenleving centraal staat. 
 
Zakje 250 gram   €   3,50 
Zakje 500 gram   €   6,50  
Zakje 1 kilo.         € 12,50 

 
We zijn al een paar keer uitgeroepen tot de beste koffie van 

Woerden dus over de kwaliteit hoeft u zich geen zorgen te 
maken.  

 
Onze koffiebar aan de Havenstraat 19 in Woerden is van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur 
geopend en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uuur.  
 
Zowel de verpakte koffie als onze zakjes koffie zijn daar te 

verkrijgen 
 

HELP MEE EN DRINK ONZE KOFFIE!!! 
 
 
 
GEZOCHT RESERVE BARISTA’S VOOR KOFFIEBAR           STERK EN MOEDIG 

 
Voor onze nieuwe koffiebar BArISTA’s in de 
Havenstraat 19 in Woerden zijn we op zoek  
naar vrijwilligers die na een spoedcursus 
als reserve barista beschikbaar willen zijn. 
 
Het lukt nog niet altijd om de koffiebar bezet te 
houden met onze deelnemers die begeleid worden 
naar werk. Daarom zoeken we oproep vrijwilligers 
die na een spoed cursus barista als oproepkracht 
beschikbaar willen zijn om in te vallen op die  
momenten dat het nodig is. Interesse mail dan naar  
info@overhoopkoffie.nl of 0348-419657 en vraag 
naar Corrie of John.  
 
 
 



OPENINGSTIJDEN – COLOFON - OVERIG 
 
 
OPENINGSTIJDEN ‘T CENTRUM: 
 
- Dinsdag tm vrijdag 
  12.00 tot 16.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN KIDB WINKEL 
 
Kleding kopen of afgeven 
 
- Dinsdag van 10.00 tot 16.00 u 
- Woensdag van 10.00 tot 16.00 u 
- Donderdag van 10.00 tot 16.00 u 
- Vrijdag van 12.00 tot 16.00 u  
- Zaterdag van 12.00 tot 16.00 u 
 
Kleding brengen?  
Zie openingstijden winkel 
 
 
 

 

 
 

Binnenkort kunt u via onze webshop koffie 
bestellen. We noemen het OVErHOOP 
brievenbuskoffie want 450 gram koffie wordt 
verpakt in een mooie platte doos die precies 
door uw brievenbus past. Een uniek concept 
met (h)eerlijke koffie uit onze eigen branderij.  
 
Er wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe 
webshop dus nog even wachten totdat we 
alles ingeregeld en georganiseerd hebben.  
 
Hou onze social media in de gaten voor de 
lancering van onze webshop en brievenbus 
koffie. De lekkerste koffie gewoon in je 
brievenbus. Eerlijker, lekkerder en 
makkelijker kunnen we het niet maken  
 

 
 
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 Woerden. 
 
Tel. 0348-434053 
Website: www.inloophuiswoerden.info 
               www.weeshuiswoerden.nl 
 
mail: info@inloophuiswoerden.info 
  
 
Redactie:   John Tamerus 
 

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! 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


