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GELOOF, HOOP EN LIEFDE 
 
Geloof, hoop en liefde. Als we omkijken naar het afgelopen jaar dan beseffen we het als 
nooit tevoren. Dit zijn misschien wel de allerbelangrijkste dingen die je kunt bezitten. 
Onbetaalbare zaken. Als je een mens bent vol geloof, hoop en liefde, dan ben je een rijk 
mens. 
 
Kun je ervoor kiezen? Geloof, hoop en liefde. Op een tegeltje 
ergens op de muur was het te lezen. ‘Ik kies geloof boven 
bezorgdheid, hoop boven zorgen en liefde boven angst.  
 
Geloof, hoop en liefde. Het zijn tijdloze, bemoedigende 
woorden die zich ook in de vreemde tijd waarin we ons nu 
bevinden bewijzen. Ook wij hebben het ervaren. Voor de één 
een toenemend gevoel van isolatie en eenzaamheid, voor de 
ander een fors toegenomen werkdruk of de plotselinge 
verantwoordelijkheid voor begeleiding van kinderen of 
kleinkinderen die thuis hun leerstof moeten zien te verwerken. 
Juist in zo’n tijd kan het rustgevend werken om regelmatig 
even stil te staan bij waarden die achter de woorden geloof, 
hoop en liefde schuil gaan.  
 
Geloof is het vertrouwen dat onze gedachten over alles wat 
er om ons heen gebeurd overeenkomt met de werkelijkheid. 
Het vertrouwen dat na een donkere nacht de zon weer 
opkomt. Het vertrouwen dat na de winter onherroepelijk de lente zal aanbreken en de natuur 
herboren wordt. Het vertrouwen dat God alles in Zijn hand heeft en over ons waakt. Geloof ook 
dat we met elkaar ons uiterste best doen om iedereen binnen boord te houden. Voor elkaar te 
zorgen. 
 
Hoop gaat nog een stap verder dan geloof. Het is de menselijke eigenschap om rust en 
vertrouwen te vinden in zaken die lang niet zeker zijn. Hoop is vertrouwen op de goede afloop 
wanneer alles zich tegen je lijkt te keren. Soms is hoop juist vertrouwen op het onwaarschijnlijke 
of zelfs het onmogelijke.  
 
Liefde is de grootste van die drie en met goede reden. Wanneer we ons als mens verzuchten dat 
we ons momenteel eenzaam en op een eiland voelen, dan is liefde de veerboot die onophoudelijk 
die eilanden met elkaar verbindt. De afhaal maaltijden, de koffiedates, de take away koffie 
momentjes en de belkring houden de liefde niet tegen. Sterker nog, ze lijkt in tijden van crisis juist 
op te bloeien.  
 
In deze Centraal zetten we geloof, hoop en liefde centraal. Veel leesplezier! 
 
 

Achtentwintigste 
jaargang  
Mei 2021 



 
 
JAN SMIT – NIEUWE WERKBEGELEIDER       GELOOF – HOOP - LIEFDE                               
 
Jan Smit is de nieuwe, vrolijke en hardwerkende 
werkbegeleider van het Leger des Heils en 
dagelijks te vinden in onze koffiebranderij 
OVErHOOP en onze koffiebar BArISTA’S.  
 
Jan heeft veel ervaring en werkte 9 jaar als 
werkbegeleider food in het bedrijfsrestaurant in het 
hoofdkwartier van Leger des Heils te Almere.  
 
Met ingang van 2021 is hij als werkbegeleider 50-50 
Coffee in Woerden. In de komende weken rond hij de 
opleiding koffiebrander af en inmiddels mag hij zichzelf 
ook Barista noemen. Als we Jan vragen naar zijn 
plannen zegt hij; ‘Ik wil met veel plezier de deelnemers 
een zinvolle, leerzame, maar ook een fijne werkdag                       
bezorgen.’  In de afgelopen maanden hebben we  
Jan leren kennen als een man met liefde voor koffie  
maar nog veel belangrijker liefde voor de mensen om             Jan Smit – werkbegeleider LdH 
hem heen.                                                                                                      
                                             
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER       GELOOF – HOOP - LIEFDE       
 
 
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, coördinatoren en nog veel meer lukt 
dat ons nog steeds.  
 
In veel kerkbodes wordt in deze periode een brief ingevoegd 
waarin we een extra oproep deden voor een jaarlijkse bijdrage. 
Op de laatste pagina vindt u ook een dringende oproep op u, 
om ons te blijven steunen. Wij hopen dat u ons ook nu weer 
wilt helpen om (financieel) gezond te blijven. 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                                                                     GELOOF – HOOP - LIEFDE       

 
Korintiërs 13:13 

BasisBijbel 
 

We hebben dus deze drie dingen: geloof, hoop en liefde.  
Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde..“’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is er mooier dan 's ochtends opstaan en vol geloof, hoop en vertrouwen je dag beginnen. 
Geloven, vertrouwen en hopen dat het vandaag allemaal wel weer goed komt, dat het je lukt. 
Wat is er mooier dan 's middags ontdekken dat je er mag zijn zoals je bent. Dat je mag 
vertrouwen op God maar ook op jezelf omdat diezelfde God jou geschapen heeft met talenten 
zoals hij die speciaal voor jou in petto had. Geloven dat je geaccepteerd bent, geliefd en 
vergeven. Geloof dat je meer dan genoeg ontvangen hebt om het leven zoals het op je pad komt 
aan te kunnen. Wat is er mooier dan 's avonds je hoofd op het kussen te leggen en te weten dat 
alles en dan ook alles in het niet valt als je weet dat liefde het mooiste is van al het moois. Liefde 
voor God die jou en alles om je heen geschapen heeft, liefde voor mensen die je hebt 
gesproken, liefde voor het werk dat je mocht doen, liefde voor de gedachten die je mocht 
hebben en liefde voor het deuntje dat je mocht neuriën toen je alleen in de auto zat. Liefde voor 
jezelf. Goed zijn voor jezelf, voor je lichaam, je geest. 
  
Dit kan toch niet niet waar zijn! Dat klinkt toch 
allemaal een beetje té mooi, té sprookjesachtig, té 
onwerkelijk. En toch?  
 
Het is een door God gegeven fundament waarop zo 
mooi doorgebouwd kan worden. Boven op dit 
fundament zien we het als vanzelf ontstaan.  
 
In de Bijbel noemen ze het de  de vrucht van de 
Geest. (Galaten 5:22). Het is een soort logisch gevolg 
dat als vanzelf zichtbaar wordt op de fundamenten 
van Geloof, hoop en liefde. Kijk naar jezelf, kijk naar 
de mensen om je heen. Herken je het in je eigen 
leven, in het leven van anderen.  
 

“Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof,  zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ 

(Galaten 5:22). 
. 
Daarom – geef ze aandacht in je leven. Want wat 
je aandacht geeft, groeit. Dat geldt zeker voor 
geloof, hoop en liefde. 

 
 
 
 
 



 
 
 

JAARVERSLAG IN VOGELVLUCHT                           GELOOF – HOOP - LIEFDE       

Niet iedereen heeft zin en tijd om een heel jaarverslag te lezen. Zeker niet als er zoveel te vertellen en 
te verantwoorden is. Elk jaar publiceren we het op de website www.weeshuiswoerden.nl. Niet alleen 
omdat we dat zelf belangrijk vinden maar ook omdat het een wettelijke verplichting is. 

In deze nieuwsbrief nemen we u in vogelvlucht mee in wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is.  

 
JAARVERSLAG  ‘DE OPVANG’                          GELOOF – HOOP - LIEFDE       
 
Woningnood is de motor achter toenemende dakloosheid, waar ook 
steeds meer jongeren aan ten prooi vallen. Een stijgend aantal 
zelfredzame mensen en gezinnen dat toch dakloos raakt, meer 
thuisloze jeugd, jongeren die vanuit de jeugdzorg op straat belanden, 
miljoenentekorten voor de opvang en steeds zwaardere 
psychiatrische patiënten die op straat komen.  
 
Ook bij ons blijkt de behoefte aan opvang in Woerden onveranderd groot. 
Soms wanhopige mensen die op zoek zijn naar een plek om te slapen. 
Verspreid over vier locaties hebben we in totaal 13 bedden beschikbaar 
voor langdurige opvang en 2 bedden voor noodopvang van korte duur. 
Gelukkig konden we weer veel mensen helpen en een beetje hoop geven. 
Dit jaar registreerden we 3.018 overnachtingen.  
 
 
 
JAARVERSLAG  ‘DE KLEDINGWINKEL’                 GELOOF – HOOP - LIEFDE       
 
Kleding een tweede leven geven? Het is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor 
het milieu. Consumenten kopen en verkopen steeds vaker tweedehands kleding, blijkt uit 
cijfers in 2020 uit het KVK Handelsregister. Er komen steeds meer tweedehands kledingwinkels 
bij. Waar er in 2019 nog 2.252 tweedehands kledingwinkels waren, zijn dat er in 2020 ondanks 
de corona crisis 2.415. 
 
Met 18 vrijwilligers zorgen we dat de stroom 2e hands kleding die binnenkomt netjes gesorteerd wordt, 
dat de winkel er altijd spik en span uitziet en dat de klanten altijd netjes geholpen worden. Als het 
nodig is wisten in 2020 ook onze partners ons te vinden voor schrijnende gevallen die we vaak buiten 
openingstijden konden helpen. De opbrengst van de winkel werd voor een belangrijk deel 
gebruikt voor armoedebestrijding. 
 

 
 
 



 
 
JAARVERSLAG  ‘DE KOFFIEBRANDERIJ’                 GELOOF – HOOP - LIEFDE       
 
Juist tijdens deze crisis moesten we zoeken naar nieuwe en originele wegen om kwetsbare 
jongeren aan het werk te houden en ze naar werk te begeleiden. Met de hulp van een stevige 
‘Goede doelen dag’ donatie van het Minkema College wisten we naast de koffiebranderij nog 
een nieuwe koffiebar BArISTA’s te openen. Koffiebranden en barista als instrument voor het 
begeleiden naar werk werd in 2020 nog verder uitgebouwd. Een sterk concept van 50/50 van 
het Leger des Heils en Inloophuis ’t Centrum waar ook ver buiten de poorten van Woerden met 
veel interesse naar gekeken wordt.  
 
Ondanks de coronacrisis bleef het aantal 
deelnemers in 2020 stabiel tot wisselende aantallen 
tussen de 10 en 15 deelnemers. Jongeren en 
ouderen die door tal van omstandigheden vaak een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en het 
zeker in een crisis zoals het afgelopen jaar extra 
moeilijk hebben.  Soms door verslaving, 
psychiatrische problemen, of criminaliteit en soms 
omdat het gewoon maar niet wil lukken.   
 
En denk erom. De makkelijkste manier om hen te 
helpen is…. 
 
Met het drinken van onze koffie draagt u bij aan 
betere kansen voor jongeren en ouderen die wij 
begeleiden naar werk 
 
 
 
JAARVERSLAG  ‘ HET INLOOPHUIS’                 GELOOF – HOOP - LIEFDE       
 
Het Inloophuis staat open voor iedereen. Veel inwoners van Woerden weten het Inloophuis ook 
dag en nacht te vinden. Het is inmiddels een samenspel met alle andere activiteiten zoals de 
tweedehandskleding winkel, onze gasten uit de opvang draaien mee als vrijwilliger of komen 
als bezoeker naar het Inloophuis, mensen die in de koffiebranderij leren een vak als barista of 
leren in de winkel andere skills. En dan zijn er de vrijwilligers die achter de bar in het 
Inloophuis leidinggeven, verkopen en de maaltijden leiden. Er zijn mensen die de kleding 
sorteren, vrijwilligers die koken en alle klussen daaromheen. 
 
We registreerden 6.312 bezoekers die naast hun normale bak koffie of thee ook een snack, kleine 
maaltijd of grotere maaltijd nuttigden  Tijdens de lock down hebben we als alternatief voor de inloop 
gewerkt met een belkring waarmee we de circa 80 meest kwetsbaren in onze doelgroep in beeld 
konden houden.  
 
Praktische hulp kon daardoor snel en doelmatig georganiseerd worden als maatwerk en meer ernstige 
situaties en incidenten werden doorgeleid naar de coördinator(en), het beheerdersechtpaar of andere 
professionele zorgpartners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JAARVERSLAG  ‘ARMOEDEBESTRIJDING’                 GELOOF – HOOP - LIEFDE       
 
In armoede leven betekent niet kunnen beschikken over dat wat in een samenleving minimaal 
noodzakelijk is. Dit betekent dat mensen in armoede gedwongen kunnen zijn te kiezen tussen 
een adequate woning, adequate voeding, of adequate kleding. Kwaliteit van leven betekent ook 
toegang tot onderwijs, deelname aan de arbeidsmarkt en de gezondheid. Allemaal zaken die 
onder druk komen op het moment dat een huishouden in armoede leeft.  
 
In 2020 veel improviseren maar onze beheerders, vrijwilligers en coördinatoren die betrokken zijn bij 
de exploitatie van al de activiteiten zijn ervaren in het onderkennen van verborgen armoede en het is 
inmiddels een ingesleten gewoonte dat geprobeerd wordt samen met de mensen een oplossing te 
zoeken voor de meest schrijnende problemen. Een prachtige ontwikkeling waar we trots op zijn. 
 
We konden ook in 2020 vaak achter de schermen weer veel mensen helpen met een deel van 
de opbrengst uit de winkel. We noemen het ons ‘noodfonds’. Een potje waaruit we snel kunnen 
putten als er sprake  is van schrijnende nood.   
 

 
COLOFON 
 
Zolang  we nog niet weten wat ons kabinet in de komende maanden 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  
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Onderwerp : Giftenactie Inloophuis ’t Centrum. 
Datum  : Voorjaar 2021  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals elk jaar te doen gebruikelijk starten wij als Inloophuis ’t Centrum een giftenactie. Het is elk 
jaar weer enorm spannend of de giftenactie een succes mag worden, want ons bestaan hangt voor 
een groot deel af van Uw medeleven en financiële steun. Dit jaar is het extra spannend, na een vol 
jaar te zijn geconfronteerd met een gezondheidscrisis van wereldwijde omvang. Er zijn het 
afgelopen jaar ongekende maatregelen genomen door onze overheid om het COVID-19 virus onder 
controle te krijgen en te houden. Maatregelen die iedereen, privé en/of zakelijk,  in onze 
samenleving hebben geraakt. Ook onze bezoekers werden door de noodzakelijke maatregelen 
ontzettend hard getroffen. Er ontstond, door het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en de 
lockdowns van nagenoeg alles, een sociaal isolement, met als gevolg eenzaamheid. Alles waar wij 
als inloophuis voor staan en opgebouwd hebben in de afgelopen 28 jaar stond 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 en onze 
koffiebranderij OVErHOOP en koffiebar BArISTA’s, waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt weer richting en fundament wordt gegeven om opnieuw deel te kunnen nemen in 
onze maatschappij. Het stond en staat voor een groot deel nog steeds STIL! Nu er gevaccineerd 
wordt lijkt er licht aan de horizon te gloren maar we zijn er nog niet.  
 
Ons motto “met elkaar voor elkaar” in ons inloophuis kunnen we al meer dan een jaar fysiek 
niet waarmaken voor een groep die het juist zo ontzettend hard nodig heeft en dat doet pijn. En 
toch blijven we proberen “voor elkaar” nieuwe wegen te verzinnen. Zoals afhaalmaaltijden die we 
elke week bereiden, een belkring om het sociaal isolement enigszins te doorbreken en om voeling 
te houden met het wel en wee van onze bezoekers, de OVErHOOP kerkdiensten via YouTube, take 
away en koffie dates en een plan voor na corona. Maar het allerbelangrijkste “met elkaar” kunnen 
we nu niet waarmaken.  
 
Naast alle 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 28 jaar, financieel gezond te blijven houden, kunnen we de 
steun van meelevende gemeenteleden -zoals u- beslist NIET missen. Daarom vragen wij extra 
ruimhartig uw steun door middel van een financiële bijdrage voor dit diaconale project dicht-bij-
huis, zodat de bezoekers straks weer DOOR een OPEN deur naar binnen kunnen en niet voor een 
GESLOTEN 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” 

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 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


