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Na het verschijnen van de eerste Nieuwsflits van het Inloophuis Neede op 27 juni was het echt tijd
voor een tweede Nieuwsflits.
De directe aanleiding is St. Maartenprijs die de vrijwilligers van het Inloophuis Neede afgelopen
donderdag in ontvangst mochten nemen van de Beleidsadviesgroep Diaconie van de parochie St.
Paulus. Een mooie blijk van waardering! Verderop meer over deze St. Maartenprijs.
In deze nieuwsflits staan verder ook twee artikelen die eerder dit jaar gepubliceerd zijn in “Binding”,
het kerkblad van de H. Caeciliakerk in Neede.
In “Berkelbericht” (de nieuwskrant van de gemeente Berkelland) heeft het VoorMekaarTeam (één
van onze partners’ een artikel gepubliceerd per promotie van het Inloophuis Neede. Ook deze kunt u
teruglezen in deze nieuwsflits.
Wij wensen u veel leesplezier!
U ontvangt deze “Nieuwsflits” van het Inloophuis Neede omdat u direct betrokken bent bij het
Inloophuis Neede of in het verleden heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wordt gehouden
over het reilen en zeilen van het Inloophuis Neede. Uw belangstelling stellen wij op prijs!
De “Nieuwsflits” zal op onregelmatige momenten verschijnen.
Kent u mensen die ook geïnteresseerd zijn in het wel en wee van het Inloophuis Neede? 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 andere geïnteresseerden.
Ook op de website van de St. Paulusparochie www.stpaulusparochie.nl staat (in menu Diaconie 
Inloophuis Neede) de nodige informatie over het inloophuis, o.a. onze folder en de nieuwsflitsen.

VAN DE COÖRDINATOR
We zijn bijna een half jaar bezig en leren nog elke week.
Vóór de opening in mei 2015 hebben we allerlei scenario’s besproken, zoals hoe om te gaan met
gasten die agressief zijn of onder invloed. We besloten uiteindelijk om de gasten niet te
verwelkomen met een lijst met huisregels, maar met een warme glimlach en/of een handdruk.
Dat bleek een goede keuze. De gastvrije ontvangst door onze gastheren en gastvrouwen zorgt voor
een sfeer waarin respect voelbaar is voor de gasten. Respect dat de gasten ook naar elkaar tonen.
Vervelende incidenten hebben zich niet voorgedaan in ons inloophuis.
We zijn zeer tevreden met de gestage groep van het aantal gasten. We hebben bewust gekozen om
voorzichtig van start te gaan met deze nieuwe activiteit. Bezoeken aan andere inloophuizen leerden
ons ook dat het opzetten van een inloophuis tijd nodig heeft.
Elke twee maanden komen alle gastheren en gastvrouwen samen om de afgelopen periode te
evalueren, ervaringen uit te wisselen en een nieuwe dienstrooster te maken voor de komende tijd.
Als coördinator van het Inloophuis is het een waar genoegen om deze bijeenkomsten te mogen
leiden. Zelf kom ik (vanwege mijn werk) helaas zelden op donderdagochtend in het inloophuis, maar
als ik het enthousiasme en de betrokkenheid van de gastheren en gastvrouwen voel, dan begrijp ik
wel waarom de gasten telkens weer de weg naar het Inloophuis weten te vinden!
Enkele mooie uitspraken tijdens het laatste overleg: “Je weet ’s ochtends nooit wie er komt en hoe
het gaat lopen, en dat maakt het juist interessant” en “Ik ga donderdagochtend altijd met plezier
naar het inloophuis en ga met een voldaan gevoel weer naar huis”.
Vanaf deze plek een groot compliment naar ons gastvrije team: Betsie, Jan, Luuk, Frans, Annie, Maria
en Rudy. Bedankt dat jullie deze nieuwe uitdaging met ons aandurfden!
Bij het teamoverleg zijn ook Harrie Scharrenborg (diaconaal werker Aartsbisdom) en Suzanna
Louwerse (van het KCMA, Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Activering) aanwezig. Beiden
kunnen ze, vanuit eigen werkervaring in inloophuizen, goed inspelen op onze vragen en houden ons
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regelmatig een spiegel voor. Voor de volgende bijeenkomst staat o.a. een inleiding op de
‘presentietheorie’ op het programma. We zijn blij met deze ondersteuning die ons goede handvaten
geeft voor het werk in en aan het Inloophuis Neede.
Gerard Bartels,
coördinator Inloophuis Neede
 inloophuisneede@stpaulusparochie.nl
 www.stpaulusparochie.nl  Diaconie  Inloophuis Neede

ST. MAARTENPRIJS 2015 TOEGEKEND AAN
INLOOPHUIS NEEDE
Afgelopen donderdag begonnen we met het opblazen en ophangen van ballonnen. Enkele weken
eerder had de Beleidsadviesgroep Diaconie St. Paulus ons namelijk laten weten dat ze graag op 12
november de Sint Maartenprijs 2015 wilden uitreiken aan het Inloophuis Neede.
Voor die feestelijke gelegenheid waren ook diverse genodigden aanwezig die nauw bij het inloophuis
zijn betrokken. Een van de gasten had voor de gelegenheid een flesje zelf gemaakte wijn
meegebracht en gastvrouw Maria Mol had gezorgd voor een heerlijke traktatie bij de koffie.
Namens de Beleidsadviesgroep Diaconie sprak Peter Pothof de volgende woorden bij de uitreiking
van de Sint Maartenprijs 2015, die in ontvangst werd genomen door Gerard Bartels (coördinator).
“Als voorzitter van de Beleidsadviesgroep Diaconie is het voor mij een grote
eer om vandaag de Sint Maartenprijs uit te mogen reiken aan de vrijwilligers
van het Inloophuis hier in Neede.
Al een aantal jaren wordt rond 11 november de Sint Maartenprijs uitgereikt
binnen het gebied van de Paulusparochie. Elk jaar kijken we daarbij naar
bijzondere initiatieven op diaconaal gebied. Dit jaar waren we er snel uit. Dit
inloophuis biedt mensen een ontmoetingsplek waar ieder mag zijn zoals hij of
zij is. Iedereen mag zich hier welkom weten. Diaconie in optima forma. Soms
via een luisterend oor en een goed gesprek, soms alleen door er te zijn, soms
voor de gezelligheid bij een kop koffie, maar altijd met de insteek om er te zijn
voor elkaar.
Dit warme welkom voor eenieder is alleen mogelijk door de belangeloze inzet van vrijwilligers. Naar
het voorbeeld van Sint Maarten / Sint Martinus wordt hier gewerkt aan een belangrijk onderdeel van
de diaconie en dat is: “er voor elkaar zijn” ongeacht de achtergrond of wat dan ook. Die inzet van
vrijwilligers willen we vandaag waarderen met de Sint Maartenprijs.
Ik wil dan ook graag Gerard Bartels de prijs overhandigen
en tot slot wens ik jullie allen heel veel succes met de
activiteiten in dit inloophuis.
Naast de geldprijs heeft de kunstschilder in ons gezelschap
een schilderij gemaakt dat hij graag, voorzien van uitleg,
aan jullie wil verhandigen.”
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Gerard Wissink, lid van de Beleidsgroep Diaconie, geeft
een toelichting op het door hem vervaardigde schilderij.
Het is geïnspireerd op “De schreeuw” van de Noorse
schilder Edvard Munch.
De twee wandelaars lijken de roepstem van de eenzame
figuur niet te horen.
De gastenvrouwen en gastheren van het Inloophuis
Neede op de achtergrond zien de figuur in de verte wel
staan. Hun deur staat open. Wees welkom!
De Hollandsche Molen accentueert de plaats (Neede) en
de regenboog is een teken van licht én het symbool van
de St. Paulusparochie, initiatiefnemer van het inloophuis.

Na het in ontvangst nemen van de prijs en het mooie schilderij sprak coördinator Gerard Bartels een
kort dankwoord:
“De Sint Maarten prijs past goed bij het inloophuis. Want we volgen hier eigenlijk het voorbeeld van
Sint Maarten: met anderen delen. We delen hier alleen niet onze mantel zoals Sint Maarten, maar
we delen verhalen.
Het zijn niet altijd succesverhalen. De verhalen hier gaan ook over tegenslag of teleurstellingen in het
leven. Over lichtpuntjes die er soms wel zijn en soms even niet. Over opkrabbelen en weer door
gaan.
Sint Maarten deelde zijn mantel met een arme bedelaar bij de stadspoort. En eerlijk gezegd denk ik
dat die bedelaar best blij was met die halve mantel, maar dat er iets veel belangrijker was, waar hij
pas echt warm van werd: Dat er iemand oog voor hem had.
Ook in het Inloophuis Neede willen we onze gasten laten voelen dat ze echt welkom zijn.
We schenken daarom niet alleen koffie, maar vooral aandacht. Niet als een hulpverlener, maar
gewoon als medemens, als dorpsgenoot.
Dat doen we nu bijna zes maanden en daar gaan we, als het aan ons ligt, nog heel lang mee door!
Als eerste bedank ik de gasten. Zonder gasten is er geen inloophuis. Dat jullie terug blijven komen is
de mooiste blijk van waardering voor ons.
Ik bedank ook de initiatiefnemers, Simon Nagelmaeker en het bestuur van de Sint Paulusparochie,
voor het vertrouwen in de mensen van de locatie Neede om dit van de grond te tillen.
Ik bedank het VoorMekaarTeam en ZoZijn. Mede dankzij jullie vinden mensen die graag andere
mensen willen ontmoeten de weg naar het Inloophuis.
Tot slot bedank ik de gastheren en gastvrouwen van het Inloophuis. Jullie hebben het aangedurft om
met ons iets nieuws te starten, zonder te weten waar dit zou eindigen. Deze prijs is vooral voor
jullie.”
Als laatste sprak pastoor De Jong, voorzitter van de St. Paulusparochie, zijn waardering uit voor het
diaconale werk dat in het inloophuis wordt verricht.
Het opstarten was niet gemakkelijk, maar omdat iedereen geloofde in het inloophuis is het er toch
gekomen.
Hij citeerde de Franse bisschop Gaillot: ”Als de Kerk niet dient, dient zij nergens voor ...”. Wat in de
liturgie in de kerk wordt gevierd, moet buiten de muren van dat kerkgebouw worden waargemaakt.
Het Inloophuis Neede is een plek waar men aandacht heeft voor de naaste, naar Jezus’ voorbeeld.
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Onderstaand artikel over het inloophuis is gepubliceerd in parochieblad “Binding” van de locatie
Neede (september/oktober 2015):

OVER HET INLOOPHUIS NEEDE
De bordjes ‘INLOOPHUIS’ wijzen de weg. Op 21 mei ging het Inloophuis Neede echt van start, na een
lange periode van voorbereiding.
Ook in de voorbije vakantiemaanden was het inloophuis elke donderdagochtend open van 9.3011.30 uur.
Gemiddeld heeft het wekelijkse inloophuis 5 á 6 gasten. Slechts één keer waren er geen gasten, maar
toen kwamen er twee belangstellenden uit Ruurlo langs die daar zelf een inloophuis willen gaan
starten. We hebben onze ervaringen graag met hen gedeeld en zijn benieuwd naar de
ontwikkelingen in Ruurlo.
Elke twee maanden komen de gastheren en gastvrouwen samen om hun ervaringen te delen, te
kijken hoe we verder gaan en om een nieuwe rooster te maken. Ook begeleidster Suzanna Louwerse
van het KCMA (Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Activering) is aanwezig bij deze
bijeenkomsten.
Bij de laatste bijeenkomst namen we afscheid van Simon Nagelmaeker. Hij was de initiatiefnemer
voor de Padista en draaide ook mee als gastheer in het inloophuis. Hij legt al zijn taken neer omdat
hij met pensioen gaat op 1 september. Na een periode van ‘even helemaal niets’ gaat hij zich
oriënteren op wat hij daarna wil gaan doen. We wensen hem een goede tijd toe.
De kracht van het Inloophuis Neede is het bieden van een luisterend oor. Dat klinkt gemakkelijker
dan het is. In een gesprek ben je snel geneigd om met je eigen ervaringen in te haken op het verhaal
dat de ander vertelt. Als gastheer/gastvrouw van het inloophuis stel je juist het verhaal van de gast
centraal. Je oordeelt of veroordeelt niet.
Het is bijzonder om te merken dat je, juist door die houding en door het nemen van alle tijd, het
vertrouwen krijgt van de gast. De gast voelt zich daardoor snel thuis in het inloophuis en maakt
gemakkelijker contact met de andere gasten. De gast mag zichzelf zijn in het inloophuis.
Het bovenstaande wekt misschien de indruk dat het inloophuis een plek is voor mensen met
problemen. Ons reactie daarop is: ”Is uw huisje zonder kruisje?”
Mensen die volmaakt gelukkig zijn, kom je maar weinig tegen. In ieder mensenleven gebeuren wel
dingen die je vormen of die je tekenen. Denk aan gebroken relaties, verstoorde familiebanden,
dierbaren die je zijn ontvallen, financiële zorgen, psychische problemen, ziekte of fysieke
beperkingen.
In het inloophuis mogen die zaken ook ter tafel komen en hoef je niet de schijn op te houden dat
alles altijd prima met je gaat. Het tonen van je kwetsbaarheid én je veerkracht maakt dat je écht kunt
thuiskomen in het inloophuis.
Gerard Bartels,
coördinator Inloophuis Neede
Onderstaand artikel over het inloophuis is gepubliceerd in parochieblad “Binding” van de locatie
Neede (november/december 2015):

ELK MENS IS ANDERS
Ons inloophuis bestaat bij de gratie van de gasten die komen. Zonder gasten heeft een inloophuis
geen bestaansrecht.
Eigenlijk bieden we onze gasten in materiële zin maar heel weinig: koffie of thee met een koekje erbij
en de mogelijkheid om een spelletje te doen of wat te knutselen. Toch groeit langzaam maar zeker
de groep mensen die regelmatig het Inloophuis Neede bezoekt.
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De promotie van het Inloophuis Neede is een terugkerend onderwerp op de bijeenkomsten met alle
gastheren en gastvrouwen. Hoe brengen we het inloophuis onder de aandacht bij onze doelgroepen?
Dat roept automatisch de vraag op: wat zijn eigenlijk onze doelgroepen? Waar richten we ons op?
De slogan van het Inloophuis luidt “omdat de ander er is”. Dat zegt het eigenlijk helemaal. Het
Inloophuis is er voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten. Belangrijk daarbij is het
woord ‘respect’.
Elke gast die het Inloophuis Neede bezoekt heeft zijn of haar eigen verhaal. Het is aan de gast wat hij
daarvan met anderen wil delen. De gast mag verwachten dat er respectvol wordt omgegaan met zijn
of haar verhaal en wij verwachten dat de gast respect toont voor de andere gasten en de aanwezige
gastheren en gastvrouwen.
Boven die artikel staat ‘Elk mens is anders’. Dat merken we in het inloophuis. Het zijn niet alleen de
gasten die allemaal verschillend zijn, ook elke gastheer of gastvrouw is uniek. Ieder mens komt met
zijn of haar verhaal en ervaringen naar het inloophuis. Dat er, naast een gezonde dosis gezelligheid
en ontspanning, ook ruimte is om die verhalen en ervaringen met elkaar te delen, daarin schuilt
volgens ons de kracht van het Inloophuis Neede.
Vermeldenswaardig is dat in de St. Paulusparochie een tweede ontmoetingsplek is ontstaan, namelijk
in de locatie Lievelde. Daar organiseert de plaatselijke kerk in samenwerking met de ouderenbond en
de Zonnebloem wekelijks een inloop in het Bernard Vos Clubhuus die zeer goed bezocht wordt.
Het Inloophuis Neede en de inloop in Lievelde zijn dan wel geen plekken waar het geloof wordt
verkondigd, maar waar we als kerk wel Jezus navolgen door om te zien naar onze naaste.
Gerard Bartels,
coördinator Inloophuis Neede
Onderstaand artikel over het inloophuis is gepubliceerd in “Berkelbericht” (nieuwskrant van de
gemeente Berkelland) op 2 september 2015:

‘Voormekaar beleeft’
In ‘Voormekaar beleeft’ vertelt één van de Voormekaarteams (VMK-team) wat er in de
betreffende kern ‘te beleven’ is. Dit maal is het de beurt aan het Voormekaarteam Neede…

Inloophuis in Het Achterhuis naast de Caeciliakerk: wees welkom!
Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur
Mensen hebben vaak haast
“Wat kan ik als verklaring opschrijven?” vraagt de agent. “Haast” antwoordt de aangehouden
automobilist steevast. Het is een vertrouwd beeld voor de kijkers naar het TV-programma
“Wegmisbruikers”.
Ook in de supermarkt zie je het regelmatig. Bekenden lopen elkaar tegen het lijf en beginnen een
gesprek. Maar heeft één van beiden haast, dan blijft het bij een oppervlakkig praatje over het
(mooie of slechte) weer. Immers, belangstellend informeren naar het welzijn van de ander of
diens familie levert een gesprek op waarvoor nu even geen tijd is…
Geen haast in het Inloophuis
Maar wist u dat er in Neede sinds enkele maanden een plek is waar u geen gehaaste mensen
tegenkomt? Waar er wél tijd is voor een goed gesprek en waar er ook echt geluisterd wordt?
Die plek is het Inloophuis Neede.
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Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur kunt u
binnenlopen en aanschuiven voor een lekker kopje koffie
of thee, een gesprek, een spelletje of het lezen van de
krant.
Het Inloophuis Neede wordt gehouden in “Het Achterhuis”,
links naast de rooms-katholieke Caeciliakerk aan de
Borculoseweg 43 in Neede.
Ook als u buiten Neede woont, bent u van harte welkom in
het Inloophuis Neede.
Waarom een inloophuis?
De slogan van het Inloophuis luidt ‘omdat de ander er is’. Dat zegt het eigenlijk helemaal. Het
Inloophuis is er voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten.
Misschien zit je thuis door werkloosheid of ziekte. Of sta je er alleen voor, bijv. na het overlijden
van je partner. In zulke situaties kan je wereld (soms ongemerkt) steeds kleiner worden. Vraag
jezelf eens: hoeveel mensen heb ik deze week ontmoet?
Voormekaar en het inloophuis
De Voormekaar teams komen bij mensen over de vloer. Ze ontmoeten regelmatig mensen die
weinig sociale contacten hebben. Een bezoek aan het Inloophuis Neede is dan een goede stap
om nieuwe mensen te ontmoeten en zo je netwerk te vergroten.
Het Inloophuis wordt gerund door vrijwilligers. Respect voor elkaar staat voorop in het Inloophuis.
De gastheren en gastvrouwen zorgen niet alleen voor de (gratis) koffie en thee, maar hebben ook
tijd voor een gezellig praatje met de bezoekers. Zoals u al kon lezen: ‘haast’ kennen ze niet in het
Inloophuis.

Hebt u een idee?
Meld u zich bij Voormekaar!
In uw woonkern ook een initiatief starten om mensen te helpen of bij elkaar te brengen? Of
hebt u een idee om de Voormekaar gedachte in uw buurt vorm te geven?
Meldt u zich bij het Voormekaar team in uw woonplaats! (zie voorpagina Berkelbericht, links
onderaan). Zij wil dit graag weten, met u meedenken adviseren, stimuleren. Samen Voormekaar!

Gastheren Luuk en Frans
bij het folderrek
in Het Achterhuis

Pastoor de Jong, Gerard Wissink en Peter Pothof
aan de koffie in het Inloophuis Neede, na de
uitreiking van de St. Maartenprijs 2015

