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DE GEREEDSCHAPKIST 
 
Op een dag hielden de gereedschappen van de timmerman een vergadering. De voorzitter was 
de hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kon vertrekken, omdat 
hij te veel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet 
de kleine boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen.” 
 
Daarop stond de kleine boor op en zei: “Goed, maar dan moet de 
schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil 
hij tot enige prestatie komen.” De schroevendraaier zei toen: “Als je mij 
eruit wil hebben, dan zal de schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo 
oppervlakkig, iedere vorm van diepgang ontbreekt eraan.” De schaaf 
antwoordde: “dan gaat de duimstok er ook uit, want hij neemt iedereen de 
maat, alsof hij de enige is die gelijk heeft.” De duimstok sprong op en deed 
zijn beklag over schuurpapier en zei: “Ik wil wel gaan, maar schuurpapier 
is ruwer dan nodig is dus die moet er ook uit.”  
 
Op het heetst van de discussie kwam de timmerman de werkplaats binnen, om aan zijn dagtaak 
te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank om een mooie stoel te maken. 
Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen; de duimstok, de schaaf, de 
kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het 
schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen hij alle gereedschappen wel 
één of meerdere keren gebruikt had, was de stoel klaar en de timmerman ging naar huis. 
 
Toen het stil was in de werkplaats stond hamer op en zei met schaamrood op zijn kaken; 
Vrienden, we zijn allemaal heel, heel, heel verschillend maar kijk naar die prachtige stoel. De 
timmerman heeft ons allemaal gebruikt en kijk naar het resultaat. Ik ben een hamer en kan niet 
zagen want dan wordt het een puinhoop en raak ik waarschijnlijk zelfs beschadigd. Maar de zaag 
kan geen spijkers erin slaan zoals ik dat kan. Zo hebben we allemaal een unieke rol.  
 
Zo is het ook in ons inloophuis, in de 2e hands kledingwinkel, de koffiebranderij, de koffiebar en in 
de opvang. Wat zijn we verschillend. Bestuur, coördinator, werkbegeleider, beheerders, 
hoofdbewoners, vrijwilligers, gast, bezoeker en klant. Maar wat hebben we allemaal unieke 
talenten. Tja en zo mogen ook wij, waar wij zijn en wie wij zijn deel uitmaken van Gods grote plan 
met ons als een bruikbaar instrument. Iedereen met zijn eigen profiel en talent. Elkaar aanvullen, 
elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want we hebben elkaar zo 
hard nodig. Daarom kunnen we zoveel mooie dingen doen. Met elkaar en voor elkaar. Wat een 
geluk dat we zo verschillend zijn. 

Negenentwintigste jaargang  
September 2022 



 
KLEDING                                         GEREEDSCHAP 
 
Het gaat er de laatste tijd veel over. Alles 
wordt duurder. Met een moeilijk woord 
noem je dat inflatie. Nooit eerder was de 
inflatie zo hoog als nu: 12 procent. Ons geld 
is minder waard en alles lijkt veel duurder. 
Dat geldt ook voor kleding.  
 
Doordeweeks, tijdens openingstijden, wordt er 
vaak 2e hands kleding gebracht en dat is 
natuurlijk hard nodig om de winkel gevuld te 
houden. Op de maandagmorgen wordt de 
kleding gesorteerd. Is het kwalitatief nog goed, 
past het bij het seizoen, is het schoon? Daarna 
gaat het allemaal de winkel in en als het nodig 
is wordt het halverwege nog een keer 
aangevuld. 
 
Tijdens de openingstijden staan er vrijwilligers achter de toonbank om de klanten vriendelijk te 
woord te staan en waar nodig met goed advies te helpen. Op de achtergrond en buiten 
openingstijden wordt de winkel schoongehouden, wordt er gezorgd dat de inrichting op en top 
blijft en met enige regelmaat wordt ook de etalage in de hele sfeer aangepast aan het seizoen.  
 
Tientallen vrijwilligers met allemaal verschillende talenten die zorgen dat alles blijft draaien en dat 
we tegen heel vriendelijke prijsjes de kleding aan kunnen bieden. Juist in deze tijd waar alles 
moeilijker en duurder wordt zo ontzettend belangrijk.  
 
Voor sommige mensen is deze tijd niet zo’n groot probleem. Voor anderen wel. We horen het en 
we merken het. Gasten, bezoekers, klanten en vrijwilligers laten weten dat ze zich zorgen maken, 
omdat ze niet meer alles kunnen betalen. Ze vertellen over hun situatie en delen tips met elkaar 
hoe je geld kunt besparen.  
 
Sommige mensen hebben de kledingkast goed gevuld.  Warme kleding voor de winter, stevige 
schoenen of laarzen, maar dat geldt niet voor iedereen. Dus daarom maken we reclame en doen 
we een oproep. Want ook met kleding en schoenen voor de winter kunnen we elkaar helpen. Als 
u voldoende heeft kijk dan nog eens goed in uw kasten. Als het kwalitatief nog goed, heel en 
schoon is breng dan bij ons langs wat u niet meer gebruikt.  
 

Kom ook gewoon lekker bij ons winkelen want 
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 
delen draag je je steentje bij aan een beter klimaat. 
 
Met het najaar en de winter voor de deur is er met 
name behoefte aan moderne warme kleding en 
natuurlijk ook goede kwaliteit schoenen zijn altijd 
welkom en bruikbaar. Zo wordt ook kleding een stuk 
gereedschap om het voor elkaar wat makkelijker en 
mooier te maken in een moeilijke tijd.  

 
 



GEREEDSCHAP IN GODS HAND    
 

 
1 Corinthiërs 12:12 

 
‘Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende 
delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen 

allemaal bij Christus’. 
 
 

 
 
Een lichaam, daar kunnen we ons allemaal makkelijk iets bij voorstellen. We hebben het immers 
allemaal. Een lichaam bestaat uit veel verschillende (onder)delen. Van je kleine teen tot de meest 
vitale organen, delen die je echt niet kan missen. Sommige delen van het lichaam lijken minder 
belangrijk maar we hebben ze toch echt nodig. In het lichaam, dat snapt iedereen, draait het 
allemaal om de samenwerking. Een lichaam functioneert als al die onderdelen samenwerken. 
Gelukkig is ons lichaam ook zo geschapen en gevormd.  
 
Deze teksten uit de Bijbel worden vaak gebruikt om uit te leggen dat wij mensen vergelijkbaar zijn 
met een lichaam. Iedereen van ons heeft talenten gekregen van God. Alle talenten zijn nodig en 
als iedereen, naar vermogen, iets doet, doet niemand te veel.  
 
Maar kan iedereen doen waar hij of zij talent voor heeft. Naar vermogen betekent ook dat het kan 
zijn dat je in perioden even niet kan bijdragen. Omdat er iets speelt in je leven wat even 
belangrijker is. Problemen met gezondheid, zorg voor je gezin. Dat gaat dan even voor. Dat is 
ook prima.  
 
Maar in principe is God dienen, mensen dienen en is het zo bedoeld dat iedereen bijdraagt, naar 
vermogen. Alle leeftijden zijn nodig en nuttig en alle gaven en talenten zijn gelijk. Ze zijn allemaal 
even veel waard. 
 
Ook dat is soms lastig om te begrijpen vanuit de wereld om ons heen. Bij verschillen denken wij 
al snel in beter en slechter, hoger en lager. In de wereld om ons heen gaat het vaak om 
prestaties. Je wordt afgerekend op wat je presteert door de sociale media, door cijferlijsten, door 
opiniepeilingen, door salarissen. Maar in Gods Koninkrijk werkt het anders. God heeft ons al die 
verschillende gaven en talenten gegeven voor elkaar want God dienen is mensen dienen. 
Talenten zijn er niet voor jezelf maar juist voor elkaar en onze verschillen maken ons als geheel 
juist compleet.  
 
God dienen is mensen dienen. In die liefde mogen we zo groeien dat we net zo blij zijn met het 
talent van iemand anders, als met ons eigen talent. Als we zo naar elkaar kijken verandert ons 
leven al. Als één van ons pijn lijdt lijden anderen mee. Als één lichaamsdeel iets moois doet voor 
God of onze medemens juichen de andere delen net zo hard mee. Als we zo vol liefde één 
lichaam zijn, is Gods liefde in ons volmaakt geworden. Dan zijn we gereedschap in Gods hand 
zoals Hij dat bedoeld heeft.  



BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER              GEREEDSCHAP 
 

 

Juist nu we zien dat meer en meer mensen zich zorgen 
maken of ze wel genoeg geld over houden voor eten, 
drinken, de verwarming of kleding. Juist nu hebben we de 
overtuiging dat wij een stap vooruit moeten doen. Ook wij 
zijn daarbij gereedschap in Gods hand.  
 
Wij doen er alles aan om financieel gezond te blijven maar in 
deze tijd is dat nog moeilijker. Alstublieft! Blijf ons helpen om 
financieel gezond te blijven en ons werk te kunnen blijven 
doen! 
 
We staan voor nieuwe uitdagingen en kunnen alleen maar 
blijven helpen als u ons blijft steunen. 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 

 
 

 
KOFFIE (EN MEER) AAN DE MUUR………              GEREEDSCHAP 
 
In het inloophuis hangt dit dienblad aan de muur met daaronder allemaal kleine 
cadeaukaartjes. Iedereen mag zo’n cadeaukaartje pakken. Een kaartje voor gratis koffie, 
gratis frisdrank, een gratis snack of gratis eten.  
 
De meeste klanten, bezoekers en vrijwilligers kennen het al. De 
oorsprong van dit idee komt voort uit de koffie aan de muur. 
Maar zeker in deze tijd past het dat we deze oude Italiaanse 
traditie hebben uitgebreid. Er hangt nu nog meer dan koffie 
alleen aan de muur…  
 
Zeker in deze dure tijd heeft niet iedereen 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.  
 
Kom langs en probeer het uit. Gratis geven of gratis nemen. Het mag allebei in het inloophuis en 
in de koffiebar. Zo kunnen we op een eenvoudige manier en heel praktisch ook een stukje 
gereedschap worden en heel makkelijk de ander helpen en een leuk moment bezorgen.   
 
 



VACATURES VRWIJWILLIGERS                                  GEREEDSCHAP 
 
 
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 winkel, voor maaltijdleiding en voor achter de bar en/of keuken 
overdag. 
 
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?  
 
Interesse?  
 
Neem dan contact op met: 
Coördinator Desiree van de Vendel,  
Telefoon 0348-434053  
E-mail desiree@inloophuiswoerden.info  
 

 
 
AFSCHEID VAN ONZE JAN                                                            GEREEDSCHAP  
 
 

Afgelopen zomer namen we afscheid 
van onze Jan Smit. Hij was de Leger des 
Heils professional die onze deelnemers 
begeleidde in koffiebranderij en in de 
koffiebar. Jan is ruim anderhalf jaar bij 
ons werkzaam geweest en werd door 
deelnemers, klanten, bezoekers en 
collega’s op handen gedragen.  
 
Op de foto haalt hij samen met een 
deelnemer voor de laatste keer de vlag 
binnen bij de koffiebar. Met zijn afscheid 
ontving hij de officiële en welverdiende 
Italiaanse eretitel "Maestro Torrefattore'. 
Dat betekent Meester Koffiebrander.  
 
Jan is een man met prachtige talenten. We 
hebben hem ervaren als een prachtkerel. 
Niet te evenaren in de begeleiding van 
deelnemers naar werk gecombineerd met 
de opbouw van de koffiebranderij en 
koffiebar.Een unieke kundige, vriendelijke 
en vrolijke collega en werkbegeleider. Jan 
we gaan je missen. Ontzettend bedankt en 
veel succes in je nieuwe baan. 
 

Binnenkort begint Simone als nieuwe werkbegeleider Leger des Heils bij ons. In de 
volgende nieuwsbrief gaan we haar uitgebreider voorstellen. 
 
 
 



 BIJZONDERE MENSEN EN BIJZONDER KOFFIE                       GEREEDSCHAP                                       
 
Met grote regelmaat stopt er een grote 
vrachtwagen bij ons voor de deur. 
Even later staat er een pallet met 
ongeveer 700 kilo groene koffiebonen 
op straat.  
 
Vaak tijdens het lossen komen 
bezoekers, vrijwilligers en soms zelfs 
voorbijgangers erbij staan om te helpen. 
Met vereende krachten worden de 
loodzware zakken omhooggetild door het 
raam en verder gesleept in de 
koffiebranderij, tot ze mooi opgestapeld 
aan de kant liggen. 
 
Niet iedereen is sterk genoeg om die 
zakken zo omhoog te tillen en te 
verslepen. Maar ook lang niet iedereen 
kan koffiebranden of de koffiebonen goed 
mengen totdat ze de perfecte smaak 
hebben, Niet iedereen is goed in het 
verpakken en stickeren van de koffie en 
ook niet iedereen heeft het talent om een 
goede barista te worden die prachtige 
figuurtjes op de koffie kan maken.  
 
Ja niet iedereen is geschikt om achter de koffiebar te staan en klanten vriendelijk te woord te 
staan. Als er één plek is om te ontdekken wat je talenten zijn is het wel in de koffiebranderij en de 
koffiebar. Daar zien we dat de waarde van werk meer is 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.  
 
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  

 



VRIJWILLIGERS - ACTIVITEITEN                                                   GEREEDSCHAP 
 
Ruim 80 vrijwilligers die elk om hun eigen reden, zich inzetten voor het Inloophuis zijn zo ook 
onderdeel van de enorme gereedschapskist die voor en achter de coulissen zorgt dat alles blijft 
draaien. Ieder met zijn of haar eigen talent. Bezoekers worden gestimuleerd ook als vrijwilliger 
hun steentje bij te dragen en samen zoeken we naar hun talenten. De één is een super kok, de 
ander houdt van schoonmaken, de volgende houdt onze tuin fantastisch bij en weer een ander 
zorgt voor facebook en de website.  
 
En naast het inloophuis, de koffiebranderij, de koffiebar, de 2e hands kledingwinkel en de opvang 
van mensen die even geen dak of thuis hebben worden er nog tal van bijzondere momenten en 
activiteiten georganiseerd. Wat een geluk dat er zoveel verschillende talenten zijn.  
 

• Elke 1e dinsdag van de maand is er CREA middag. Kosten € 2,00 voor materiaal en 
opgeven via de telefoon, email of aan de bar.  

• Elke 3e vrijdag van de maand hebben we een (muzikale) bingo. Kosten € 2,00 en 
opgeven via telefoon, 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. 

• Elke 2e en 4e woensdag van de maand hebben we vanaf 14.00 uur een gezellige 
SJOELMIDDAG. Opgeven is handig, maar je mag ook gewoon gezellig aanschuiven. 

• Maandagavond om de week om 20.00 uur open GEBEDSAVOND OVErHOOP koffiekerk. 
 

Volg de website en facebook voor de nieuwtjes rondom deze en andere activiteiten 
 
 
  

 
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 



 
 


