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UITNODIGING 

 

Het bestuur van de NPV-afdeling 
Woerden nodigt u hartelijk uit voor een 
ledenvergadering die D.V. gehouden 

zal worden op: 
 

woensdag 17 april 2019 
 

in het verenigingsgebouw Elim aan de 
Burgemeester Talsmaweg 19, 3471 CM 
te Kamerik. 

Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.15 is er 
koffie en thee en om 20.15 uur is er 
een openbare lezing over het 

onderwerp: 
 

Orgaandonatie - een kwetsbaar 
onderwerp 

 

door  
 

Diederik van Dijk, directeur NPV 
 

Mag ik mijn organen doneren als daad 
van naastenliefde, of heeft alleen de 
Schepper zeggenschap over mijn 

lichaam?  
Als ik een keuze maak voor of tegen 
orgaandonatie, hoe leg ik die dan vast?  

Hoe zit het met afscheid nemen en 
begraven van iemand die zijn organen 
heeft afgestaan?  

Dit thema is wel heel ver van mijn bed, 
waarom zou ik me er (nu) mee 
bezighouden? 

 
Deze en veel andere vragen kunnen 
bovenkomen als we nadenken over 

orgaandonatie. Een onderwerp dat 
momenteel heel actueel is door de 

nieuwe donorwet.   
Ieder mens is waardevol, naar geest 
én lichaam. Daarover laat de Bijbel 

geen misverstand bestaan. Op het 
punt van orgaandonatie krijgen we 
vanuit de Bijbel echter geen 

eenduidige richtlijn, en daarom kan  
het voor een christen lastig zijn om  
zich een mening te vormen over dit 

kwetsbare onderwerp.  
Alle reden dus om een zorgvuldige 
afweging te maken.  

 

http://www.npvzorg.nl/
mailto:penningmeester@npvwoerden.nl
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Van de voorzitter 
 
Een nieuw Zorgperspectief betekent 

nogal wat! De uitnodiging voor de 
besloten jaarvergadering voor leden, 
zie agenda verderop. Maar ook een 

uitnodiging voor belangstellenden  
voor de lezing van onze directeur 
Diederik van Dijk over orgaandonatie 

en de ethische en/of bijbelse 
dilemma’s. 

Onze afdeling draait op vrijwilligers. 
Veel mensen zetten zich in om een 
ander te helpen. Dat kan op 

verschillende manieren, zie ook de 
voorbeelden verderop. Dat doen we 
met elkaar in een netwerk. 

Samenwerken.  
Grote stimulator hierachter is Corrie 
Middelkoop. De gemeente Woerden 

waardeerde dit met een nominatie 
voor de Passieprijs, zo lezen we in dit 
nummer. Als NPV zijn we Corrie zeer 

dankbaar voor haar tomeloze inzet.  
 
Verder constateren we dat het aantal 

vrijwilligers toeneemt, maar dat het 
bestuur uitdunt. Drie leden stoppen en 
we hebben tot nu toe nog maar één 

nieuwe kandidaat.  
Voor de resterende vacatures zoeken 
wij nog kandidaten. Wie kan ons 

helpen? Neemt u gerust contact met 
mij op. 
Wij allen doen dit werk vanuit liefde en 

zorg voor de naaste. Dat is mooi en 
bijbels. Mogen wij allen door Gods 
liefde gedreven worden om het goede 

voor onze naaste te doen die op onze 
weg is geplaatst.  
 

Uw voorzitter, 
Cor van Tuijl 
M 06 – 50517124 

E voorzitter@npvwoerden.nl 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

In memoriam 
 
Het is al weer even terug, maar 

afgelopen zomer overleed onze oud-
voorzitter Piet Verbree, 79 jaar oud. 
In 2016 stopte hij na 10 jaar wegens 

zijn gezondheid en de zorg voor zijn 
vrouw, die hij een klein jaar 
overleefde.   

Piet heeft op zijn wijze leiding aan de 
vereniging gegeven. Wij zijn hem daar 

dankbaar voor. Het bestuur en vele 
vrijwilligers waren bij het definitieve 
afscheid.   

 
De Ledenvergadering  
 

De ledenvergadering bestaat zoals 
gebruikelijk uit een kort besloten 
gedeelte, tevens jaarvergadering en 

gaat daarna verder als een openbare 
vergadering waarbij ook 
belangstellenden van harte welkom 

zijn. 
 
Agenda 

 
19.15 uur: inloop met koffie/thee 
19.30 uur: aanvang jaarvergadering 

 
1. Welkom en opening door de 

voorzitter 

2. Mededelingen 
3. Vaststellen van het verslag van de 

ledenvergadering van 11 april 

2018. Dit verslag is bij de ingang 
van de vergaderzaal beschikbaar 
voor de leden. 

4. Jaarverslag bestuur 2018 
5. Jaarverslag financiën 2018 en 

begroting 2019. Met rapportage 

kascontrole. Decharge van de 
penningmeester en bestuur.  
Nieuw lid kascontrole 2019. 

6. Jaarverslag sociale 
netwerkondersteuning 2018 

7. Bestuursverkiezing en afscheid: 

Dhr. A. Loeve, bestuurslid, statutair 
aftredend 
Dhr. J.H. van der Wilt, secretaris, 

tussentijds aftredend 
Mw. E.E. Benschop-Kraan, 

bestuurslid, tussentijds aftredend 

mailto:voorzitter@npvwoerden.nl
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In haar plaats stelt het bestuur 
u voor om mw. E. van der Wilt-
Schouten te benoemen. 

8. Rondvraag        
                           

Pauze 20.00-20.15 uur 

                                                                                                                                              
9.  Welkom overige belangstellenden 
10.  Introductie spreker en onderwerp 

11.  Lezing door dhr. Van Dijk 
12.  Gelegenheid tot vragen stellen 

13.  Rondvraag  
14.  Sluiting door dhr. Van Dijk 
     rond 22.00 uur 

  
 

Jaarverslag bestuur 2018  

 
Het bestuur werd op 31 december 
2018 gevormd door: 

 
Dhr. C.J. van Tuijl, voorzitter 
Dhr. J.H. van der Wilt, secretaris 

Dhr. C. Graafland, penningmeester 
Mw. C.W. Middelkoop-Wielink, 
bestuurslid en portefeuillehouder 

coördinatoren  
Dhr. A. Loeve, bestuurslid 
Mw. E.E. Benschop-Kraan, bestuurslid 

 

Voor 2018 is het mandaat van  

de heer A. Loeve verlengd.  

In 2019 zal hij statutair aftreden. 

De heer C. Graafland, de huidige 

penningmeester, heeft kenbaar 

gemaakt in 2020 terug te treden.  

 

Opnieuw heeft het bestuur in 2018 
veel aandacht en tijd besteed aan het 
veiligstellen van de continuïteit van de 

sociale netwerkondersteuning.  
Wij zijn rijk met onze vrijwilligers maar 
wij waren wat minder toebedeeld met 

subsidie. Er worden voor het uitvoeren 
van onze activiteiten kosten gemaakt en 
er zijn daarnaast ook middelen nodig 

voor de toerusting en training van de 
vele vrijwilligers.  

 
Het bestuur heeft in 2017 besloten 
om aanvullende fondsen te werven 

bij kerkelijke instellingen in Woerden 
en andere maatschappelijke  

 

organisaties. Deze lijn is in 2018 
voortgezet en dit heeft geleid tot 
extra inkomsten. Mede daardoor 

konden werkzaamheden volgens  
plan uitgevoerd worden. 
 

Een ander punt dat regelmatig is 
besproken in het bestuur, is de 
samenwerking met andere hulp- 

verlenende professionele 
(commerciële) organisaties. Het blijkt 

dat de kwaliteit en professionaliteit 
van ons vrijwilligersnetwerk graag 
door deze partijen wordt ingezet. Het 

bestuur gaat het gesprek met deze 
partijen aan om te komen tot een 
goed en gezond (financieel) 

partnerschap. Dit ten voordele van 
onze hulpbehoevende medemens 
waarvoor wij ons inspannen. 

 
Het bestuur heeft in 2018 vijf keer 
vergaderd. Op 11 april 2018 is een 
algemene ledenvergadering  

gehouden, tevens huishoudelijke 
vergadering waarin onder andere 
bestuursverkiezingen plaatsvonden 

en de penningmeester werd 
gedechargeerd.  
Aansluitend heeft mw. A. Hoek-Van 

Kooten een lezing gehouden over het 
thema ‘Eenzaamheid, daar hoef je 

niet oud voor te zijn’. Een leerzame 
lezing waarin de enorme 
problematiek van het alleen zijn van 

verschillende kanten is belicht. 
 
 

Jaarverslag Financiën 2018  
 
Het financieel verslag over het 

boekjaar 2018 en de begroting voor 
2019 zijn in de bestuursvergadering 
van 7 februari 2019 goedgekeurd.  

De cijfers zullen bij de 
ledenvergadering beschikbaar zijn voor 
belangstellenden of kunnen worden 

opgevraagd door een mailtje te sturen 
aan de penningmeester: 
penningmeester@npvwoerden.nl   

 
Het resultaat voor het jaar 2018 wordt 
hierna weergegeven. 

mailto:penningmeester@npvwoerden.nl
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Baten 
Giften    € 2.992,- 
Retributies NPV  €    688,- 

Subsidie gemeente     € 3.319,- 
Overige baten                €    160,- 
Totale baten   € 7.159,- 

 
Lasten 
Kosten ledenvergadering €    147,- 

Kosten Zorgperspectief €    506,- 
Bankkosten                    €    144,- 

Hulpverleningskosten  €      83,- 
Contributies aan derden €    160,- 
Overige kosten Veren. €    410,- 

Vergoeding coördin.  € 2.030,- 
Vergoedingen vrijw.  € 1.814,- 
Positief jaarresultaat € 1.865,- 

Totaal lasten   € 7.159,- 
 
Het positieve jaarresultaat van 2018 is 

mede te danken aan lagere 
hulpverleningskosten en doordat meer 
kosten aan de zorgontvangers konden 

worden doorberekend. Daarnaast zijn 
in 2018 veel giften ontvangen 
waaronder de opbrengst van de laatste 

Rabo-fietstocht die dit jaar € 195,- 
opleverde. Alle gevers, hartelijk 
bedankt voor uw bijdragen! 

 
De begroting voor 2019 is hieronder 
weergegeven. 

 
Baten 
Giften    € 1.100,- 

Retributies NPV  €    685,- 
Subsidie gemeente  € 6.000,- 
Overige baten  €    610,- 

Totale baten   € 8.395,- 
 
Lasten 

Kosten ledenvergadering   €    400,- 
Kosten afdelingsbestuur  €      60,- 
Kosten Zorgperspectief €    300,- 

Bankkosten                     €    125,- 
Attenties vrijwilligers €    100,- 
Overige kosten verenig. €    360,- 

Hulpverleningskosten € 1.500,- 
Contributies en PR  €    500,- 
Vergoeding coördin.  € 2.200,- 

 
 

 

 

Vergoedingen vrijw.  € 2.000,- 
Training vrijwilligers   €    850,- 
Positief jaarresultaat €        0,- 

Totaal lasten   € 8.395,- 
 
De begroting voor 2019 is sluitend bij 

een subsidiebedrag van de gemeente 
Woerden van € 6.000,-. Inmiddels is 
bekend dat ons subsidieverzoek voor 

2019 wordt gehonoreerd! 
Daar zijn we blij mee. 

 
Wij willen u vragen het werk van onze 
vereniging ook financieel te (blijven) 

ondersteunen zodat we het voor 2019 
begrote bedrag aan giften mogen 
ontvangen. Tijdens de jaarvergadering 

is er een collectebus aanwezig en ons 
rekeningnummer vindt u op de eerste 
pagina van deze uitgave van 

Zorgperspectief. Wij hebben de ANBI-
status waardoor uw gift fiscaal 
aftrekbaar is.  

 
Aanbevolen, uw penningmeester, Cok 
Graafland 

 
 
Over giften gesproken 

 
De onderstaande giften willen we niet 
onvermeld laten: 

Diaconie HK Woerden  € 300,- 
Diaconie GK Woerden  € 535,25  
Diaconie HK Woerden   € 300,-  

Diaconie HK Zegveld    € 200,- 
Diaconie GG Woerden  € 100,- 

 

In Zegveld is tijdens de vakantie- 
bijbelweek 2018 door de coördinatoren 
op creatieve wijze aan kinderen en hun 

ouders uitleg gegeven over het werk 
van de NPV. Jong geleerd… 
Vervolgens is er tijdens deze week 

door de kinderen € 192,- ingezameld  
voor de NPV. 
 

Onze hartelijke dank voor al deze 
giften!   
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Jaarverslag sociale  
netwerkondersteuning 2018 
 

We leven met elkaar in een steeds 
veranderende maatschappij. Sinds de 
kanteling in 2006 is een andere koers 

ingezet en in het vrijwilligersland 
worden de gevolgen van dit beleid 
meer zichtbaar. Dat ‘burgers naar 

elkaar omzien’ was de slogan, maar 
dat dit niet vanzelf gaat, ervaart ook 

de overheid. Daarom is het voor ons 
als vrijwilligersorganisatie een ervaring 
om te merken, dat wij ‘gezien’ worden 

– dat we oprechte waardering 
ontvangen, zowel van de burgerlijke 
gemeente als van collega-organisaties. 

Er wordt steeds nauwer 
samengewerkt. Via WoerdenWijzer 
(het gemeentelijke loket waar burgers 

zich melden met hun hulpvragen) vindt 
er een eerlijke doorverwijzing plaats. 
Een hulpvraag wordt neergelegd bij 

verschillende organisaties en er wordt  
gevraagd, bij wie de hulpvraag het 
beste past. Maar ook via andere 

kanalen wordt er doorverwezen. We 
merken een lichte verschuiving. 
Huisartsen en bv. Timon schakelen ons 

in om met een overbelaste moeder 
(met de indicatie reuma) in gesprek te 
gaan en samen met haar uit te zoeken 

of er verlichting aan te brengen is in 
bepaalde zorgvragen. Het is 
verrassend om te merken, dat met 

ondersteuning van ons deze 
moeders/gezinnen prima in staat zijn 
om mensen te vragen en oplossingen 

te creëren. Het had juist hun  
voorkeur om het zelf te doen! Door 
onze inzet kwam er dus geen 

hulpvraag, maar ging men zelf-
oplossend aan de slag. Dat is voor ons 
even wennen, maar aan de andere 

kant is dit de mooiste ontwikkeling die 
we kunnen bedenken. Op onze website 
is een handleiding opgenomen, waarin 

burgers de weg gewezen wordt om zelf 
rondom iemand een netwerk op te 
zetten. Begrijpelijk is het dat de 

gemeente onze manier van werken 
toejuicht! 

 

 

Er is weer heel wat werk verzet door 
onze coördinatoren én de vele 
tientallen vrijwilligers. ‘Ouderwetse 

burenhulp in een nieuw jasje’ is nog 
steeds een passende uitleg voor ons 
werk. Eenvoudige hulpvragen met 

elkaar oplossen – liefst met bekenden 
van de hulpvrager. En die vragen zijn 
heel divers. De ontwikkeling die we 

zien, dat mensen langer zelfstandig 
thuis blijven wonen tot in hoge 

ouderdom, heeft vaak eenzaamheid als 
gevolg. Een hulpvraag van iemand 
boven de 90 jaar is tegenwoordig geen 

uitzondering. Ook zien we een nieuwe 
ontwikkeling, dat we ingeroepen 
worden om bij ouderen die licht gaan 

dementeren, in samenwerking met de 
thuiszorg, onze vrijwilligers in te 
zetten. Weer heel iets anders is de 

samenwerking met bv. Philadelphia. 
Hier worden mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking 24 uur verzorgd. Deze 
organisatie vraagt ons soms om bij 
enkele mensen 1 op 1 contact te 

organiseren, omdat zij dit nodig 
hebben en er niet veel eigen familie 
meer is. Philadelphia betaalt een kleine 

vergoeding voor de kosten die wij  
maken per vrijwilliger.  
Hiermee hebben wij u even een 

inkijkje gegeven in de praktijk van ons 
werk. 
 

Met 11 coördinatoren organiseren  
we ongeveer 100 netwerken per jaar. 
Dit lijkt een vrij stabiel getal. Vorig 

jaar vermeldden we een aantal van 95. 
Een behoorlijk aantal hulpvragers is 
het afgelopen jaar overleden en dan 

vervallen ook de vrijwilligers. En 
nieuwe netwerken zijn opgestart. 
Begrijpelijk dat dit veel inzet van ons 

vraagt, die niet zichtbaar is in de 
cijfers. In 2018 hebben 250 
vrijwilligers met elkaar 3600 uur van 

hun tijd ingevuld voor een ander. Het 
zijn maar uurtjes. Wij vragen niet veel, 
maar proberen het werk over 

meerdere schouders te verdelen, zodat 
we er als vrijwilliger niet alleen voor 

staan. 
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Bij een hulpvraag zoeken we zoveel als 
mogelijk is vrijwilligers in de eigen 
omgeving maar… soms lukt dat echt 

niet en dan gaan wij aan het zoeken.  
‘Iets voor een ander doen?’. Iedereen 
die zich  aangesproken voelt, mag zich 

ook zelf opgeven; we zijn er blij mee.  
Namens alle coördinatoren. 
 

Woerden: 
Corrie Middelkoop, tel. 06-41355813    

corriemiddelkoop@npvwoerden.nl  
Anet Lindeman 
anetlindeman@npvwoerden.nl 

Nieuwerbrug en Harmelen: 
Josien Visscher, tel. 06-38278245 
josienvisscher@npvwoerden.nl   

Zegveld: 
Gerdi van Elk, tel. 06-14133265 
gerdivanelk@npvwoerden.nl    

Teuna de Heer 
teunadeheer@npvwoerden.nl 
Marijke Verboom 

marijkeverboom@npvwoerden.nl 
Janneke Blonk 
jannekeblonk@npvwoerden.nl 

Kamerik  
Hanny v.d. Boogert, tel. 06-13179215 
hannyvandenboogert@npvwoerden.nl 

Christien Nap      
christiennap@npvwoerden.nl 
Kamerik (Herv. Kerk) 

Jenny Nap  
Hennie Korver 
 

 
Over netwerken gesproken 
 

Netwerk 1  

Mijn ervaring met de NPV; het verhaal 
van een cliënt: 
 

“Vorig jaar werd er bij mij botkanker 
vastgesteld wat wel even schrikken 
was. Doordat ik al minder mobiel was, 

werd daardoor mijn wereld wel erg 
klein. Ik kon eigenlijk nergens meer 
komen en dat terwijl ik het juist prettig 

vind om af en toe eens bij vrienden bij 
ons op het dorp langs te gaan. Via een 

goede vriend werd ik toen attent 
gemaakt op het bestaan van de NPV. 
Hij heeft toen voor mij het contact  

 

 

gelegd en er werd bij het eerste 
gesprek afgesproken dat er een 
groepje van mensen die ik goed ken op 

het dorp en waarmee ik goede 
gesprekken kan voeren 2x in de week 
een bezoekje zou komen brengen, 

zodat mijn dagen een beetje gebroken 
werden. Ik heb dit als zeer prettig 
ervaren en nog steeds vind ik dit zeer 

welkom. Het is nu naar 1x in de week 
gegaan omdat het weer een stukje 

beter met mij gaat en ik er weer een 
beetje op uit kan gaan. De NPV was en 
is voor mij de uitkomst geweest om de 

lange dagen die ik thuis zit en niet weg 
kan, door te komen en toch de mensen 
die ik erg graag zie en spreek te zien”. 

P.S. 
 

Netwerk 2 
Reactie van een vrijwilliger op de 

vraag hoe het gaat met het netwerk 
rond een cliënt van Philadelphia: 
 

“Inderdaad, het is altijd gezellig om bij 
Monique te buurten. Ondanks de 
heftige tijd die achter me ligt, was het 

altijd fijn om te doen. 
En wat een lieverd is ze, dat ze zo met 
me mee wil leven. Ik had in één 

maand twee huwelijken in mijn gezin 
en tussen de huwelijken in overleed 
mijn lieve zus aan een hartstilstand. 

Daarna werd mijn oude schoonpa 
opgenomen voor een teenamputatie. 
Maar nu ben ik gelukkig weer in wat 

rustiger vaarwater gekomen. 
Monique geniet van de verhalen van 
mijn kinderen en kleinkinderen. En ik 

geniet van haar wanneer ik vele 
hartelijke groeten van bekenden van 
haar doorkrijg. Groeten Elziena”. 

 
N.B. Elziena bezoekt 1x per 4 weken 
op woensdagmorgen Monique. Soms 

praten ze wat en vaak ondernemen ze 
iets. De vrijwilliger waar Elziena het 
samen mee deed, moet door   

veranderend werk stoppen.  
Wie wil haar plaats innemen?  
 

Netwerk 3 
“Via de Thuiszorg zijn wij in contact 
gekomen met de NPV. 

mailto:corriemiddelkoop@npvwoerden.nl
mailto:anetlindeman@npvwoerden.nl
mailto:josienvisscher@npvwoerden.nl
mailto:gerdivanelk@npvwoerden.nl
mailto:teunadeheer@npvwoerden.nl
mailto:marijkeverboom@npvwoerden.nl
mailto:jannekeblonk@npvwoerden.nl
mailto:hannyvandenboogert@npvwoerden.nl
mailto:christiennap@npvwoerden.nl
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Dat leidde tot een gesprek voor 

personen die mijn man wilden 
bezoeken. Zelf hebben we namen 
genoemd, die door iemand van de NPV 

benaderd zijn om eens in de week een 
bezoek te brengen, zodat ik in alle rust 
even weg kon gaan, want mijn man 

kon niet alleen zijn. 
Ook na opname in Maria-Oord in 
Vinkeveen is het bezoek trouw 

doorgegaan. 
Nu mijn man op 20 december 2018 

overleden is, krijg ik thuis nog bezoek 
van hen. 
Daarvoor ben ik heel dankbaar, ook 

voor de tussenkomst van de NPV”. 
J. Smit-van Walderveen uit Harmelen. 
 

 

Vrijwilligersavond 31-01-2019  
 
Samenvatting van de inleiding door  

de heer Nico v.d. Voet, docent aan de 
CHE, schrijver en spreker: 
 

“Ondanks het winterse weer is de zaal 
van ‘Elim’ in Kamerik goed gevuld met 
vrijwilligers. ‘Martha, Martha’. Deze 

twee woorden klinken velen van ons 
bekend in de oren. Het geeft het 
gevoel van veroordeling, van afwijzing!  

Door middel van een inspirerende  
lezing door Nico van der Voet  worden 
we gedwongen om na te denken over 

onze eigen opstelling. Vrijwilliger zijn is 
een prachtige taak. Je krijgt er energie 
van, als het goed is. Maar soms?  

Soms kun je je ergeren aan mensen, 
die de nood van anderen naast zich 
neer leggen. En stiekem geef je jezelf 

een schouderklopje. 
Aan de hand van het bijbelse 
voorbeeld van de ijverige Martha, die 

druk bezig is om voor alle gasten te 
zorgen, die afgekomen zijn op de 
aanwezigheid van de Heere Jezus en 

rustig op hun gemak luisteren. Het 
gaat haar irriteren dat ook haar zus 
Maria erbij gaat zitten en er haar 

alleen voor op laat draaien.  
De inleider gaf aan dat ‘Martha’s’ 

onmisbaar zijn in de samenleving, 
maar in deze situatie maakt deze 
Martha een paar fouten.  

Zij gaat niet rechtstreeks naar Maria 

toe om haar aan te spreken, maar zij 
gaat naar de Heere Jezus om over 
haar te klagen en indirect beklaagt zij 

zichzelf.  
Een paar heldere lijnen kunnen we 
trekken: namelijk we kiezen als 

vrijwilliger zelf of we iets op ons 
nemen. Dan moeten we die taak met 
blijdschap doen en niet in de 

slachtofferrol vallen. Ook moeten we 
geen oordeel hebben over wat een 

ander wel of niet doet. Deze spelregel 
geldt niet alleen voor het 
vrijwilligerswerk, maar is maatstaf 

voor het hele leven. Nico houdt ons 
geregeld een spiegel voor. Een mooie 
en leerzame avond!”. 
 

 
Verwenmoment 04-03-2019  
 

Elk jaar in oktober wordt er een beurs 
georganiseerd, waarin bedrijven en 
vrijwilligersorganisaties elkaar 

ontmoeten met als doel een match te 
maken. Bedrijven willen graag laten 
zien dat zij ook maatschappelijk een 

steentje bij willen dragen. 
Twee jaar geleden is er een match 
gemaakt met de Rabobank en 

kregen 65 vrijwilligers een creatieve 
workshop aangeboden.  
Een prachtige avond werd het.  

Zou het weer lukken?  
Wonder boven wonder konden we 
weer een deal sluiten: Kasteel 

Restaurant Woerden heeft ons een 
High Tea aangeboden tegen kostprijs. 
Deze kostprijs wordt gesponsord door 

twee stichtingen die liever niet met 
name genoemd willen worden. Als 
tegenprestatie maken wij via de media 

reclame voor dit evenement.  
Er is ruimte voor wel 70 personen!  
Te mooi om waar te zijn. 
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In het Kasteel van Woerden werden we 

verwend door het personeel en 
mochten we gratis gebruik maken van 
een prachtige zaal. Ook dat was een 

cadeau. 
 

 
 

            
 

 
 

In de persoon van Jos van Riet werden 

onze vrijwilligers ook uitgenodigd voor 
een rondleiding in het Kaaspakhuis aan 
de Emmakade.  
 

 

Hier was zoveel belangstelling voor dat 

er twee groepen gevormd zijn.  
Het werd een echt ‘Woerdens feestje’!  
 
 

Tot slot… 

 
Willen wij u niet de lovende woorden 

van de gemeente Woerden onthouden 
die de NPV in de persoon van Corrie 
Middelkoop ten deel viel bij haar 

nominatie voor de Passieprijs; een prijs 
voor organisaties en vrijwilligers:          
“Corrie is een zeer bevlogen persoon, 

die al heel wat jaren meedraait in het 
vrijwilligerswerk. Zij kijkt altijd naar de 
kracht van de inwoner en creëert of 

activeert een netwerk om de inwoner 
heen. Zij is bijzonder omdat ze 
overstijgend denkt, een zeer groot 

netwerk om zich heen heeft gecreëerd, 
deelneemt aan de participatieraad en 
al haar vrije tijd schenkt aan anderen”. 
 

              
 

Helaas heeft Corrie de Passieprijs niet 
gewonnen. Zij schrijft er zelf over: 

“De prijs heb ik niet gewonnen, maar 
het belangrijkste voor mij is dat het 
werken met sociale netwerken door de 

burgerlijke gemeente gezien en 
gewaardeerd wordt!”. 
 

Dat die erkenning en waardering voor 
het werk van de NPV er volop is, wordt 
wel duidelijk na het lezen van dit 

Zorgperspectief. 
Dat stemt tot dankbaarheid en 
stimuleert om door te gaan met dit 

waardevolle vrijwilligerswerk in 
afhankelijkheid en onder de zegen van 
onze God. 


