Nieuwsflits Inloophuis Neede
Nummer 1 - 27 juni 2015

DE EERSTE NIEUWSFLITS
U ontvangt deze eerste “nieuwsflits” van het Inloophuis Neede omdat u direct betrokken bent bij het
inloophuis of in het verleden heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden over het
reilen en zeilen van het inloophuis. Uw belangstelling stellen wij op prijs!
Het Inloophuis Neede is op 21 mei 2015 van start gegaan, na een lange periode van voorbereiding,
waarin we andere inloophuizen hebben bezocht en (met succes) gastheren en gastvrouwen hebben
gezocht voor dit nieuwe initiatief van de St. Paulusparochie.
Het inloophuis is elke donderdagochtend open van 9.30 – 11.30 uur, ook in de vakantiemaanden.
Als Inloophuis Neede staan we midden in de maatschappij en kijken waar er kansen liggen voor
samenwerking met andere organisaties in deze regio die zich op dezelfde doelgroepen richten. Er zijn
goede contacten gelegd met o.a. het VoorMekaar team, ZoZijn en de PKN-Neede.
De “Nieuwsflits” zal op onregelmatige momenten verschijnen.
Kent u mensen die ook geïnteresseerd zijn in het wel en wee van het inloophuis? Laat het ons weten
via inloophuisneede@stpaulusparochie.nl. We voegen hun e-mail adres graag toe aan onze
mailinglijst. Natuurlijk mag u onze nieuwsflitsen ook doorsturen naar anderen.
Ook op de website van de St. Paulusparochie www.stpaulusparochie.nl staat (in menu Diaconie 
Inloophuis Neede) ook de nodige informatie over het inloophuis, onder andere onze folder en de
nieuwsflitsen.
Wij wensen u veel leesplezier!
Onderstaand artikel over het inloophuis is gepubliceerd in parochieblad “Binding” van de locatie
Neede (juli/aug./sept. 2015):

INLOOPHUIS NEEDE IS GEOPEND
Het is donderdag 21 mei, iets voor half tien. De koffie en thee staan klaar. We leggen nog een krant
en wat tijdschriften klaar en samen met gastheer Frans en gastvrouw Betsie wacht ik op de eerste
gasten voor het Inloophuis.
Nog wat onwennig komt de eerste gast binnenlopen. Ik herken hem van een eerdere vergadering
met cliënten van het VoorMekaar team.
We begroeten elkaar en zoeken een plekje in de Grote Zaal. De eerste koffie wordt geschonken en
het gesprek, dat begon over het zonnige weer die dag, gaat al snel over serieuze zaken. Over
werkeloos zijn en hoe lastig het is om weer werk te vinden, zeker op oudere leeftijd. Dat hij dankbaar
is voor de hulp die hij heeft gehad en anderen graag wil helpen, vanuit zijn eigen ervaring.
Het duurt niet lang of er komen nog twee heren binnen. Ze stellen zich voor aan alle aanwezigen en
schuiven aan voor een kopje koffie. Even later loopt een vrouw binnen en schuift ook aan. Later die
ochtend ontvangen we een medewerkster van ZoZijn met een clïent, een medewerker van het
VoorMekaar team en pastoor De Jong.
De aanwezige gasten hebben van het Inloophuis Neede gehoord via het VoorMekaar team, ZoZijn, de
Voedselbank en via de folders die op diverse plekken in en rond Neede liggen.
Wat indruk op mij maakte die ochtend was de openheid van de gasten. Allemaal mensen met
levenservaring die de nodige “ups en downs” hebben meegemaakt en die hun verhalen met ons
wilden delen.
Die eerste ochtend bleven de aanwezige krant, tijdschriften en spelletjes nog onaangeroerd. De twee
uur (het Inloophuis is open van 9.30 tot 11.30 uur) waren voorbij voor we er erg in hadden.
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Na vier weken hebben we voor het eerst geëvalueerd, samen met alle gastheren en gastvrouwen.
In de weken na de opening bleven de gasten komen. Ook enkele noabers van de kerk namen een
kijkje in het Inloophuis. De sfeer was telkens uitstekend. Serieuze verhalen werden afgewisseld met
luchtige gesprekken. Het was elke keer “gewoon heel gezellig”.
Het Inloophuis is, zoals ook op de folder staat, een plek voor mensen die andere mensen willen
ontmoeten. De slogan van het inloophuis is dan ook “omdat de ander er is”.
De aanwezige gastheren en gastvrouwen bieden een luisterend oor, maar zijn géén hulpverleners. Ze
denken, waar mogelijk, mee over waar een gast met zijn/haar vraag het beste terecht kan.
Dat ze geen hulpverleners zijn, maakt het Inloophuis voor gasten juist zo bijzonder. In het Inloophuis
is er tijd om te luisteren en tijd om gehoord te worden. Bij hulpverleners tikt altijd de klok, zoals bij
de huisarts waar in tien minuten het hele verhaal moet worden gedaan (en voor een uitgebreid
gesprek een dubbel consult moet worden aangevraagd).
We hebben voor de opening op 21 mei bewust niet gekozen voor veel publiciteit in de media. In deze
opstartfase willen we aan de gastheren en gastvrouwen de ruimte bieden om in hun rol te groeien.
Voor hen was het ook een sprong in het diepe toen ze ‘ja’ zeiden op werken als gastheer/gastvrouw
in het Inloophuis. Wat moesten zij er van verwachten?
We hopen dat langzaam de belangstelling groeit voor het Inloophuis, bij voorkeur via mond-totmond reclame van onze gasten. Kent u wellicht mensen die graag (meer) onder de mensen willen
komen? Attendeer ze gerust eens op het Inloophuis. We zijn elke donderdagochtend van 9.30-11.30
uur open, ook in de vakantieperiode.
Het opzetten van een inloophuis vraagt tijd. Dat is op andere plaatsen (zoals in Westervoort) al
gebleken.
We kijken terug op een goede en bemoedigende start. Het Inloophuis is een nieuwe vorm van
presentie in de samenleving die een kans krijgt en verdient.
Hartelijke groet,
Gerard Bartels, coördinator Inloophuis Neede
 inloophuisneede@stpaulusparochie.nl
 www.stpaulusparochie.nl  Diaconie  Inloophuis Neede

INRICHTING VAN HET INLOOPHUIS
Het inloophuis wordt elke donderdagochtend gehouden in de grote zaal van het Achterhuis. We
zitten daar nu, met gemiddeld vijf gasten en twee gastheren/-vrouwen, ruim in ons jasje. Er is dus
voldoende ruimte om nog meer gasten te ontvangen…
Afgelopen week zijn door Frans Orriëns in de gang van het Achterhuis
enkele folderrekken geplaatst (zie foto), beschikbaar gesteld door Eiki
winkelinterieurs uit Neede (www.eikineede.nl).
Geïnspireerd op de “inspiratietafel” in Westervoort (een tafel waarop
een kaars brandt en inspirerende teksten en een gastenboek liggen)
hebben we een meubel geplaatst voor dit doel. Dat meubel dient
tevens als bergplaats voor alle materialen van het inloophuis, bijv.
spelletjes en tijdschriften.
Uit praktische overwegingen is deze in een hoek van de grote zaal
geplaatst, toevallig onder een schilderij van pastoor Van Rooijen, de
oprichter van de RK parochie in Neede.
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Onbedoeld wekte deze plek de indruk dat het meubel een
gedenkplek voor deze oud-pastoor is, hetgeen zeker niet onze
bedoeling was.
Om dit gevoel weg te nemen, is deze week besloten het meubel
een andere plek te geven. Het staat nu links naast de ingang van
de grote zaal (zie foto).
Eerder al is de grote zaal opgefleurd met foto’s in posterformaat.
De foto’s (van mooie plekjes in de wijde omgeving van Neede) zijn
digitaal beschikbaar gesteld door fotograaf Truus Stotteler uit
Eibergen.
Wellicht kent u haar al van de fotoreportages die ze regelmatig
maakt voor de website www.nieuwsuitberkelland.nl.

INSPIRERENDE TEKSTEN
Voor de gasten ligt elke week een nieuwe inspirerende tekst klaar: een gedachte om mee te nemen.
Deze teksten plaatsen we ook op de website (www.stpaulusparochie.nl  Diaconie  Inloophuis
Neede).
Heeft u zelf een tekst die u graag wilt delen met onze gasten, mail deze dan naar
inloophuisneede@stpaulusparochie.nl. Vermeld zo mogelijk ook de auteur en het boek of blad
waarin u de tekst heeft gevonden.

In het boek “100 jaar parochie St.-Caecilia Neede 1898-1998” kwam natuurlijk ook de oprichter van
de parochie, waarvan een schilderij in de grote zaal hangt, uitgebreid aan de orde:

OVER PASTOOR VAN ROOIJEN
De Wegdamse kapelaan G.J. van Rooijen werd in 1893 benoemd tot de eerste rector van de Needse
bijkerk aan de Rapenburg. Hij liet er voor eigen rekening een pastorie bouwen en stortte een bedrag
van fl. 15.000,- bij het bisdom. Met de rente hiervan kon tot in lengte van jaren worden voorzien in
het onderhoud van de r.-k. geestelijke in Neede.
Op dinsdag 28 juni 1898 werd hij – eerder die
maand benoemd tot eerste pastoor van Neede getroffen door buikvliesontsteking, waaraan hij op
vrijdag 1 juli 1898 is overleden.
In zijn laatste ogenblikken liet zij zich in zijn
pastorie naar het raam dragen, waar hij nog een
blik kon werpen op zijn in aanbouw zijnde
rectoraatskerk, die toen al tot huishoogte boven
de grond was opgetrokken. De stichter van de
Needse parochiekerk overleed op de leeftijd van
34 jaar en heeft zijn werk niet voltooid mogen zien
worden.

