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VERTROUWEN 
 
Vertrouwen is heel belangrijk, maar waarom eigenlijk en waarom is het eigenlijk zo’n lastig 
begrip. Vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in jezelf, vertrouwen op de ander?  

 
Er was eens een koorddanser die van de ene kant van het ravijn naar het andere wilde oversteken. 
Honderden mensen verzamelden zich rondom het spektakel, want niemand wilde dit missen! Terwijl 
de koorddanser zich klaar maakte riep hij de menigte toe: “Wie van jullie gelooft dat ik dit kan?” De 
toeschouwers reageerden enthousiast, alle handen gingen de lucht in. De koorddanser zei: “Oké, oké, 
als jullie écht geloven dat ik het kan… wie van jullie mag ik dan in mijn armen meenemen naar de 
overkant?” Het werd stil… doodstil… tot een kleine jongen vanuit het publiek tevoorschijn kwam en 
riep. “Ik durf wel!”. Hij liep op de koorddanser af en liet zich zorgeloos optillen.  

Het publiek keek ademloos toe hoe het stel zich voetje voor voetje over het touw voortbewoog. Het 
leek wel uren te duren. Zodra de koorddanser veilig de overkant had bereikt, slaakte het publiek een 
diepe zucht van verlichting. Wow, wat waren ze onder de indruk. En wat knap van die kleine jongen. 
“Wacht even! Iemand herkende hem. Die kleine jongen is niet zomaar iemand… het is de zoon van 
die koorddanser!!! Ja, dat klopte! Het was de zoon van de koorddanser, die als geen ander wist wat 
zijn vader kon en hem volledig vertrouwde.  

Het is bijna Kerst. Bijna een nieuw jaar. Als we terugkijken was het een heel bijzonder jaar. Als we 
vooruit kijken hunkeren we bijna naar de overkant. Naar een nieuw en ander jaar. Maar hoe zal het er 
dan allemaal uit zien? Hebben we voldoende vertrouwen in het nieuwe jaar? Hebben wij net zoveel 
vertrouwen als die zoon in de armen van zijn vader? Met Kerst mogen we het weten. Jezus is de 
koorddanser. Hij is degene die ons veilig in zijn armen naar de overkant wil brengen. Op hem mogen 
we ook het komend jaar weer honderd procent vertrouwen.  
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VAN BELKRING NAAR INLOOPHUIS NIEUWE STIJL                     VERTROUWEN 
 

 
 

Het lijkt misschien alweer heel gewoon 
maar wat is er veel veranderd in het 
afgelopen jaar. We hebben alle zeilen 
bij moeten zetten om elkaar vast te 
houden.  
 
Een grote groep vrijwilligers deed een 
stap naar voren en startte een belkring om 
iedereen in beeld te houden en te kijken 
of er ergens mee geholpen kon worden. 
Van af en toe helpen werd het bijna een 
dagelijkse taak en verantwoordelijkheid. 
Met elkaar bellen. Maaltijden bezorgen. 
Helpen met boodschappen. Even rijden 
naar de dokter of het ziekenhuis. Het 
inloophuis bleef open, maar meer als 
‘Take Away’, of op 1,5 meter afstand, op 
het plein zat er niet in.  

De spelregels voor de horeca waren ook de spelregels voor het Inloophuis. Toch hebben we 
ook veel geleerd. Van vaste momenten lunch en warme maaltijd naar een menukaart 
waardoor onze gasten en bezoekers, verdeeld over de dag, hun maaltijd konden halen en 
genieten. Flexibelere inzet van onze vrijwilligers waar het gaat om de momenten waarop 
gekookt werd. Een grote slag waar het ging om hygiëne en steeds meer samenhang tussen 
het inloophuis, de opvang, de winkel, de koffiebranderij en de koffiebar.  
 
We hopen en vertrouwen erop dat we begin volgend jaar ingeënt kunnen worden en dat we 
stap voor stap de deuren weer wijd open kunnen zetten. Op het moment dat deze 
nieuwsbrief verspreid wordt zijn we al aan het kantelen. Van de belkring naar het op afspraak 
langs kunnen komen voor een persoonlijk gesprek. Als we nog iets verder vooruit kijken 
betekent dat, zodra het mag en kan, de openingstijden weer verruimd gaan worden. De 
menukaart zal blijven. De avonden gaan we niet standaard meer open. We gaan kantelen 
naar gericht open met activiteiten. Denk aan een lezing, een spelletjesavond, een filmavond 
of een muziekavond. Zelfs de inrichting gaan we veranderen. Een paar tafels en stoelen 
maken plaats voor een relax hoek met lekkere luie stoelen. De schilder komt in de eerste 
week van januari langs zodat we, met een heel nieuwe look en een inloophuis nieuwe stijl, 
weer klaar zijn voor een nieuw jaar.  
 
Zo kijken we met veel dankbaarheid terug naar het afgelopen jaar en vol vertrouwen en zelfs 
een beetje nieuwsgierig naar het volgend jaar. 
 
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER                                            VERTROUWEN 
 

 

In deze tijd van Corona is het extra moeilijk. We doen er alles aan 
om financieel gezond te blijven maar echt het valt niet mee. 
 
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. 

 



HIJ ZAL VOOR JE ZORGEN                                                        VERTROUWEN 
 

‘Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen.  
Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt en de zon 

hoog aan de hemel zal komen te staan.’  
(Ps. 37:5-6) 

 
 
God zegt ons meerdere keren in de bijbel dat we op Hem mogen vertrouwen. Maar ja, kijk eens naar 
het afgelopen jaar als alle zekerheden om ons heen weg leken te vallen. Een pandemie zoals we al 
ruim honderd jaar niet meer hadden gezien. Alles werd anders. Mensen die ons zo lief waren zijn ons 
ontvallen. We konden niet meer bij elkaar komen en er is nog steeds veel onzeker. Je zou bijna bang 
worden om de bladzijde om te slaan naar het nieuwe jaar. Hoezo vertrouwen?  
 
Toch mogen we op God vertrouwen. Hoe mooi is het juist nu om niet naar onze omstandigheden te 
kijken maar naar wat God ons belooft in Zijn woord. Soms is het goed om eens rustig na te denken 
over al de momenten waarin God, ook in het afgelopen jaar, liet zien dat hij te vertrouwen was. Waarin 
Hij zichtbaar was in ons leven of het leven van anderen. Het is nooit duidelijker geweest dan met 
Kerst. Dan vieren we de geboorte van Jezus. Maar Kerst gaat ook over ons! We vieren wie we 
werkelijk zijn. We vieren onze goddelijke oorsprong en dat God wil dat we steeds meer op Hem en zijn 
zoon Jezus gaan lijken.  
 
Wij zien en ervaren onszelf vaak als klein en kwetsbaar, niet of nauwelijks opgewassen tegen alles 
wat ons overkomt, en wat in onze wereld gebeurt. Maar Kerst is het feest van vrijheid. Vertrouwen dat 
God het gaat doen. Val gerust op je knieën voor Hem, vertel Hem over je stress, je frustratie, je 
verdriet en je ontmoediging. Laat Hem je dan troosten, kalmeren, adviseren, en laat Hem van je 
houden en je verrassen! Hoe Kerst er dit jaar ook uitziet, vergeet niet wat God door Kerst heen wil 
zeggen: Jij bent Gods kind, jij bent vervuld met Zijn Geest en Jezus is je vriend! Veilig in Jezus armen, 
net zoals het verhaal van de koorddanser.  
 
Zo mogen we met vertrouwen naar de toekomst kijken. Een bijzondere Kerst met een bijzondere 
boodschap vanuit de hemel om met heel ons hart elke dag in ons leven Hem te volgen, die ook in 
jouw en mijn  leven het licht des levens wil zijn en die we altijd mogen vertrouwen.  
 
HELP MEE MET UW KLEDING EN SCHOENEN                     VERTROUWEN 

 
Het is nu echt koud. Dus tijd om uw kleding en schoenenkast nog eens goed na te kijken. 
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!                      
 
 



 
ONZE HELDEN                                                                                    VERTROUWEN 
 
Wij zijn super trots op alle helden die zich 
inzetten voor een ander én voor onze gasten, 
bezoekers en klanten.  
 
Ons weeshuis Woerden zou niet bestaan 
zonder de inzet van onze ruim 100 vrijwilligers. 
Zij maken met z’n allen fantastische dingen 
mogelijk! Juist in het afgelopen jaar hebben we 
veel, heel veel van hen gevraagd. We hopen en 
vertrouwen dat de druk op hun schouders snel 
weer minder wordt.  
 
 
 
DRINK ONZE KOFFIE EN HELP ZO MEE                                      VERTROUWEN 
 
Koffie en thee blijven we drinken. Maar nu is het nog belangrijker dan ooit. Met het 
drinken van onze koffie en thee draagt u bij aan betere kansen voor jongeren en 
ouderen die we begeleiden naar werk. Unieke zelf gebrande 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. Heel 
binnenkort verkopen we ook 
kwaliteitsthee 50|50 Leger des Heils die 
door onze deelnemers wordt verpakt. 
 
 
 
HELP DUS MEE EN 
DRINK ONZE KOFFIE EN 
THEE!!! 
 
 
 

 



OPENINGSTIJDEN – COLOFON – OVERIG                                            VERTROUWEN 
 
 
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 
 
 
KOM SNEL 
ONZE KERSTJAM IS ER WEER  
 
€ 3,– per pot. Een heerlijke verrassing en u 
steunt er ons inloophuis mee. Te koop in de 
KIDB winkel.  
 

De kerstjam van Dick Staal is er weer. Niet 
alleen Woerdenaren kopen het maar uit de hele 
regio en zelfs uit ons buurland België komen ze 
het halen.  
 
De unieke en overheerlijke jam van Dick Staal is 
puur natuur en bevat zoveel vruchten dat er 
geen plaats is voor iets anders. Kom snel want 
op = op! 

 
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 

 
Hou de website en facebook in de gaten want we 
zijn bezig met de laatste test om te kijken of het 
allemaal werkt.  
 
 
VACATURES 
 
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  
 
 
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! 

 



  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


