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GEWOON BIJZONDER 
 
 
Pas als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, 
zien we pas hoe bijzonder gewone dingen zijn. 
 
Heerlijk nu bijna alles weer kan en mag. Het Inloophuis is 
weer gewoon open. Bijna elke avond weer gewoon een 
maaltijd. We mogen weer gewoon dicht bij elkaar zitten. 
Die lelijke schermen van plexiglas zijn weer weg zodat we 
weer gewoon af kunnen rekenen. Gelukkig is de winkel 
ook weer gewoon open, net zoals de koffiebranderij en 
ons koffiezaakje. We kunnen onze deelnemers, met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, weer gewoon bij elkaar laten 
werken en ook in de opvang is alles weer gewoon. 
 
Maar hebben we juist in de afgelopen jaren en zelfs 
maanden niet geleerd hoe bijzonder dat gewoon eigenlijk 
is. 
 
Hoe bijzonder is het dat we hier in vrede mogen leven?  
Hoe bijzonder is het dat we gezond zijn? Hoe bijzonder is het dat we elke dag te eten en te 
drinken hebben? Hoe bijzonder is het dat we een inloophuis hebben waar we altijd terecht 
kunnen en om elkaar geven. Hoe bijzonder is het om zo’n prachtig begeleiden naar werkproject 
als koffiebranderij OVErHOOP te hebben in onze stad. Hoe bijzonder is het dat we zo’n 
fantastisch 2e hands kledingwinkeltje hebben waar we zoveel mensen blij en gelukkig mee 
kunnen maken? Hoe bijzonder is het dat we permanent 15 bedden beschikbaar hebben voor 
mensen die even geen dak of thuis hebben? 
 
Hoe bijzonder is gewoon eigenlijk? Soms vergeten we erbij stil te staan. Soms kijken we op onze 
eigen manier naar de wereld en zien we wat we willen zien. Kijk naar het plaatje hierboven. Een 
gewone witte vaas of gewoon twee donkere gezichten die naar elkaar kijken. Het is allebei waar. 
Een bijzonder plaatje waarbij je kunt kiezen wat je wilt zien. Zo lijkt het ook in ons dagelijks leven. 
Gewone mensen die vaak zo bijzonder zijn. Gewone dingen die vaak zo bijzonder zijn.  
 
Wat zijn we toch blij en dankbaar dat we met elkaar en voor elkaar zo gewoon en bijzonder 
mogen zijn.  
 

Negenentwintigste jaargang  
Mei 2022 



KOFFIE (EN MEER) AAN DE MUUR………    GEWOON BIJZONDER 
 

 

De meeste klanten, bezoekers en 
vrijwilligers kennen het al. Koffie aan 
de muur. We hebben besloten deze 
oude Italiaanse traditie uit te breiden. 
Ja, er kan nog meer aan de muur…  
 
Niet iedereen heeft elke dag een volle 
portemonnee op zak. En het is bij ons 
niet zo dat je dan met lege handen blijft 
staan. Of het nu koffie is, thee, fris of een 
snack. Ook zonder portemonnee moet je 
bij ons altijd wat kunnen eten en drinken.  
 
En hoe kunt u daarbij helpen? Heel 
eenvoudig!! 

Koffie, fris of een snack aan de muur wordt afgerekend door een willekeurige klant die even 
wat ruimer bij kas zit. Wij hangen het kaartje aan de muur en de volgende klant die even krap zit 
kan gratis een koffie, fris of een snack van de muur bestellen. Eenvoudiger kan het niet en 
leuker ook niet.  
 
Met de koffie aan de muur traditie hebben al heel veel mensen op deze manier een gratis 
cappuccino, americano of gewone filterkoffie kunnen geven. Nu gaan we het dus uitbreiden en 
kijken of dat ook werkt. Zo maken we helpen niet alleen leuker maar ook veel makkelijker.  
 
Kom langs en probeer het uit. Gratis geven of gratis nemen. Het mag allebei in het 
inloophuis en in de koffiebar.  
 
 
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER    GEWOON BIJZONDER 
 
 

 

Dat we kunnen en mogen helpen is gewoon bijzonder en ook 
elke keer weer nodig. U helpt ons al op een fantastische manier 
en daar zijn we oprecht dankbaar voor.  
 
Wij doen er alles aan om financieel gezond te blijven. Alstublieft! 
Blijf ons helpen om financieel gezond te blijven en ons werk te 
kunnen blijven doen.! 
 
We staan ook dit 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. 

 
 
 
 



 
JIJ BENT GODS MEESTERWERK                       GEWOON BIJZONDER 
 

Psalm 139:13-14 
 

U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt U gevormd. Ik 
dank U daarvoor. Want het is een wonder. Dat weet ik heel goed. 

 

 
 
Voel jij je bijzonder of juist heel gewoon? Als je naar andere mensen kijkt vind je die dan 
bijzonder of eigenlijk ook maar heel gewoon. Of vind je maar enkele mensen echt bijzonder zoals 
bijvoorbeeld de Koning of een succesvol zanger of profvoetballer. Tja, wanneer ben je gewoon 
en wanneer ben je bijzonder? De bijbel geeft al helemaal in het begin een antwoord.  
 
“En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed” (Genesis 1: 31). Toen God 
de mens maakte, zag Hij dat het ‘heel goed’ was. Elke scheppingsdag sluit ermee af  
Uit deze verzen uit de Bijbel blijkt wel hoe zorgvuldig en bijzonder God ons gemaakt heeft. Stukje 
bij beetje heeft Hij ons gevormd. Als een Kunstenaar boetseerde Hij ons heel voorzichtig. Hij gaf 
je misschien het talent om een instrument te kunnen bespelen of om goed te kunnen sporten. 
Daarnaast legde Hij het misschien wel in je dat je een oog hebt voor je naaste, of dat je mensen 
kunt opvrolijken. 
 
Uit al deze verzen wordt één ding heel duidelijk. Jij bent niet gewoon maar toeval! Jij bent op een 
heel bijzondere manier gemaakt door de Schepper! Uit de manier waarop de schepping 
beschreven wordt, zie je dat God op de zesde dag Zijn Meesterwerk maakte. De mens!  
 
Zo heeft God jou gemaakt en bedoeld. Heel bijzonder en uniek. Hij is zo vol liefde en mededogen 
dat toen wij het zelf verpestten in het paradijs door tegen de bedoeling van God in te gaan, Hij 
ervoor koos ons niet in de troep te laten zitten. Hij besloot het kostbaarste wat Hij had, Zijn Zoon, 
te sturen naar de aarde om ons weer een nieuwe kans te geven! De weg naar God die gesloten 
was door onze fouten, heeft Jezus weer geopend. 
 
God heeft in ons allemaal iets prachtigs gelegd. Tijdens de schepping heeft God ons naar Zijn 
Beeld gemaakt. Daarom dat er in ieder mens iets moois, iets unieks en bijzonders zit. God 
maakte iedereen anders, ieder met zijn eigen bedoeling in het leven, en ieder met zijn eigen 
gaven en talenten. Soms kijk je om je heen en zie je dat mensen hun uniek-zijn opgeven om te 
worden zoals iedereen. Ze proberen zich aan te passen aan wat sociaal wenselijk is. 
 
Durf bijzonder te zijn en te blijven. Als God het had gewild dat wij allemaal gelijk waren, had Hij 
ons echt wel zó gemaakt. Durf zo in liefde naar elkaar te kijken te ontdekken wat God in jou en 
de ander voor bijzonders heeft gelegd. Wees zo jezelf en laat de ander zichzelf zijn. Gods 
prachtige, unieke creatie! Iets om over na te denken. Op welke manier heeft God jou uniek en 
bijzonder gemaakt? Welke dingen heeft God in jou gelegd en wat doe jij daarmee? 
 
Met elkaar, voor elkaar. Gewoon bijzonder! 
 



 
DE PARTICIPATIE PUZZEL                                                                      GEWOON BIJZONDER 
 
 
De overheid noemt het de participatie- 
ladder. Lang gebruikten we deze term 
ook. Eén van onze bezoekers en 
vrijwilligers sprak ons hierop aan. Het 
voelt alsof de bovenste trede van de 
ladder het ultieme doel is. Van isolement 
naar activiteiten naar sociale contacten 
en dan via vrijwilligerswerk naar betaald 
werk. Is dat het ultieme doel? 
 
Nee natuurlijk niet. Iedereen mag gelukkig 
zijn op zijn of haar eigen wijze en op zijn of 
haar eigen plekje in de samenleving.  
 
Wij noemen het nu de participatie puzzel. 
Het is niet voor iedereen weggelegd om 
voor honderd procent aan te sluiten bij alles 
wat de samenleving soms van ons vraagt.  
 
Zoeken naar de juiste stukjes om voor elkaar te zorgen en te werken aan gelijke kansen voor 
iedereen. Juist als het moeilijk is in onze samenleving is het belangrijk dat iedereen erbij blijft 
horen en iedereen mag weten dat hij of zij ertoe doet. Met de participatie puzzel kijken we samen 
op welk stukje mensen geholpen willen en kunnen worden. Juist bedoeld om weer gewoon bij je 
bijzondere ik uit te komen. Soms een echte puzzel maar wel een heel bijzondere! 
 
Met elkaar, voor elkaar! 
 
 
KIJKT U NOG EEN KEER IN UW KLEDINGKAST                      GEWOON BIJZONDER 

 
 
Je kledingkast goed gevuld? Het lijk heel 
gewoon maar het is best bijzonder. 
Recentelijk hoorden we het overal om ons 
heen. Vluchtelingen uit de Oekraïne die soms 
maar met één tasje met kleding ons land 
binnenkwamen. In onze winkel zien we het al 
jaren. Vluchtelingen uit tal van landen maar 
ook veel andere mensen die blij zijn om voor 
kleine prijsjes mooie kleding te kunnen 
kopen. 
 
En er is nog een mooie reden om onze winkel te 
bezoeken of uw kledingkast te bekijken.  

 
Tweedehands kleding is duurzaam omdat je de levensduur van de kleding verlengt. Het oude 
kledingstuk krijgt een nieuw, tweede leven. Voor alles wat je tweedehands koopt of verkoopt, 
hoeft er niet iets nieuws te worden gemaakt. Dus door tweedehands kleding en kinderkleding te 
kopen en te verkopen draag je je steentje bij aan een beter klimaat. 
 
Dus nog redenen genoeg om juist nu het weer zomer wordt nog een keer goed in uw 
kledingkasten te kijken. Er is met name behoefte aan schone, moderne kleding en natuurlijk ook 
goede kwaliteit schoenen zijn altijd welkom en bruikbaar.  



 (H)EERLIJKE KOFFIE – THEE EN OOK NOG WERK         GEWOON BIJZONDER                                       
 
De waarde van werk is meer dan alleen het 
salaris. Waardevol werk geeft ritme, draagt bij 
aan gezondheid en helpt om mee te draaien in 
de samenleving. Mensen die werk hebben, 
zijn in algemene zin tevredener over het leven 
dan mensen die geen werk hebben. Uit een 
recent onderzoek blijkt dat het grootste deel 
van de mensen ‘inhoudelijk leuk werk’ en 
‘prettige collega’s’ noemt als belangrijkste 
factoren van waardevol werk. Echter, de 
waarde van werk is niet voor iedereen 
hetzelfde en kan in de tijd veranderen.’ 
 
Naast de zelf gebrande koffie in vier unieke 
smaken hebben we ook een eigen 
theeassortiment. Zes verschillende smaken en 
zeer zeker de moeite waard om eens uit te 
proberen. 
 
Onze koffiebranderij OVErHOOP en koffiebar BArISTA’S zijn beide te vinden in de Havenstraat 
in Woerden. Een sterk en uniek 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. 
Onze deelnemers, die vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, leren koffiebranden, koffie 
melanges maken en verpakken en het vak barista. De koffiekok zoals wij het vaak noemen.  
 

De makkelijkste manier om hen te helpen is onze koffie gaan 
kopen en gaan drinken. Thuis of op uw werk.  
 
Met het drinken van onze koffie draagt u bij aan betere 
kansen voor jongeren en ouderen die wij begeleiden naar 
werk. 
 
Als u een QR- Reader hebt komt u na het scannen rechtstreeks bij 
de webshop. Lukt dat niet en wilt u toch de brievenbus koffie een 
keer uitproberen dan kan dat door onze website te bezoeken. 
 
www.overhoopkoffie.nl  

 
 
VACATURES MAALTIJD LEIDING                           GEWOON BIJZONDER 
 
 
Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving 
worden genoemd. Mensen die zich ten behoeve van anderen of 
de samenleving inzetten zijn onmisbaar voor de samenleving. 
Dat geldt ook voor ons. Op dit moment zijn we dringend op zoek 
naar vrijwilligers voor de maaltijd leiding.  
 
Iets voor u of voor jou? Vind je het leuk om mensen te verwennen, 
kun je goed luisteren en heb je ook een hands-on mentaliteit? Eén of 
twee keer in de maand help je dan van 17.00 tot ca 21.00 uur met 
gasten ontvangen, eten serveren, opruimen en het gezellig maken 
voor onze gasten. Interesse? Neem dan contact op met onze 
coördinator Desiree van de Vendel, telefoon 0348-434053  
E-mail desiree@inloophuiswoerden.info  



ACTIVITEITEN INLOOPHUIS.                                               GEWOON BIJZONDER  
 
Ons Inloophuis staat open voor iedereen. Veel inwoners van Woerden weten het dag en nacht te 
vinden. Het is een samenspel met alle andere activiteiten. Mensen met een smalle beurs kopen 
kleding bij de tweedehands- kleding winkel, onze gasten uit de opvang draaien mee als 
vrijwilliger of komen als bezoeker naar het Inloophuis, mensen 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. 
 
Dit alles wordt ondersteund door ruim 80 vrijwilligers die elk om hun eigen reden, zich inzetten 
voor het Inloophuis. Maar naast dit alles zijn er ook nog tal van bijzondere momenten en 
activiteiten.  
 

• Elke 1e dinsdag van de maand is er CREA middag. Kosten € 2,-- voor materiaal en 
opgeven via de telefoon, email of aan de bar.  

• Elke 3e vrijdag van de maand is er muzikale BINGO. Kosten € 2,-- en opgeven via het 
antwoordapparaat, email of aan de bar. 

• Elke donderdagmiddag vrije CREA met eigen materialen en ideeën. Geen kosten en 
opgeven via de telefoon, email of aan de bar.  

• Elke dinsdag- en vrijdagmiddag worden de spelletjes uit de spelletjeskast gehaald en wie 
zin heeft, schuift gezellig aan. 
 

Volg de website en facebook voor de nieuwtjes rondom deze en andere activiteiten 
 
Telefoon 0348-434053 
E-mail desiree@inloophuiswoerden.info  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
 
 

COLOFON 
 

Centraal is een uitgave van diaconale st. JOAC & st. de Meerpaal 
 

Hogewoerd 3A-1, 3441BE, Woerden. tel. 0348-434053 Inloophuis ‘t Centrum 
Havenstraat 6, 3441BJ, Woerden tel. 0348-419657 KIDB winkel - koffiebranderij 

Havenstraat 19, 3441BH Woerden koffiebar OVErHOOP – BArISTA’s 
 

www.weeshuiswoerden.nl 



 



 


