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De vakantieperiode staat weer voor de deur. Dat geldt trouwens niet voor het Inloophuis. Wij zijn
ook in de vakantieperiode elke donderdagochtend open, van 9.30-11.30 uur.
De vorige Nieuwsflits verscheen in november 2015, ter gelegenheid van de St. Maartenprijs voor
Diaconie van de St. Paulusparochie die we in ontvangst mochten nemen.
Begin dit jaar hebben we het Inloophuis Neede aangemeld als kandidaat voor de Ariënsprijs voor
Diaconie. Niet met de illusie om de 1e prijs te behalen of om de voorpagina van de krant te halen,
maar wel om onze ervaringen te kunnen delen met andere kerken. Van elk genomineerd project
wordt namelijk een beschrijving gemaakt. Deze worden gebundeld in een boek dat aan alle kerken
ter beschikking wordt gesteld. In januari is jurylid Herman Agterhoek in het inloophuis te gast
geweest om sfeer te proeven en om een interview af te nemen.
Inmiddels zijn alle voor de Ariënsprijs genomineerde projecten bekend en kunt u ook uw stem
uitbrengen op het project dat u het meeste aanspreekt via de website www.dkci-utrecht.nl.
Het Inloophuis Neede vindt u in de lijst als project 12.
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.
Onderstaand artikel over het inloophuis is gepubliceerd in parochieblad “Binding” van de locatie
Neede (maart/april 2016):

JURYLID OP BEZOEK
Op donderdag 25 februari was Herman Agterhoek, jurylid voor de Ariënsprijs 2016, te gast in het
Inloophuis om meer te horen over dit diaconale initiatief.
De Ariënsprijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een bijzonder diaconaal initiatief in het
Aartsbisdom Utrecht. De laatste winnaar (in 2013) was Inloophuis ‘De Herberg’ in Westervoort. Dit
was ook één van de drie locaties waar we in onze oriëntatiefase (2014) een bezoek hebben gebracht
om inspiratie op te doen.
Onze motivatie om het Inloophuis Neede aan te melden voor deelname was de kans om onze
ervaringen te delen met andere kerken. Er zijn steeds meer kerken die beseffen dat kerk-zijn niet
stopt bij het vieren van de liturgie. De opdracht van Jezus is ook om oog en oor te hebben voor onze
naaste. We nodigen andere kerken graag uit om te komen kijken hoe wij dit hebben aangepakt.
Van elk project dat is genomineerd (zo’n dertig in totaal) wordt een beschrijving gemaakt. Daarvoor
was Herman Agterhoek ook bij ons te gast.
Hij heeft die ochtend sfeer kunnen proeven, een interview gehouden met Betsie Jalving (één van de
gastvrouwen) en ondergetekende (coördinator) en de nodige informatie verzameld. Dat alles heeft
hij verwerkt in een compacte beschrijving van ons inloophuis die wordt opgenomen in een boekwerk
dat wordt verspreid onder alle parochies in ons bisdom.
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Om een indruk te krijgen hoe dit er ongeveer uit zal zien: het boek met de in 2013 genomineerde
projecten kunt u vinden op:
http://aartsbisdom.nl/publicaties/Documents/Werken-vanuit-je-hart.pdf.
De winnaars van de Ariënsprijs worden op zaterdag 1 oktober in de Walburgiskerk in Arnhem bekend
gemaakt.
Natuurlijk gaat er ook een delegatie van Inloophuis Neede naar deze uitreiking. Niet met de illusie
om in de prijzen te vallen, maar wel om ons die dag te laten inspireren door de andere projecten en
om anderen met passie over ons inloophuis te vertellen.
Gerard Bartels,
coördinator Inloophuis Neede
Onderstaand artikelen over het inloophuis zijn gepubliceerd in parochieblad “Binding” van de locatie
Neede (mei/juni/juli 2016):

DE 1e VERJAARDAG
Op 21 mei 2015 opende het Inloophuis Neede voor het eerst haar deuren. De eerste verjaardag staat
dus voor de deur. Op donderdag 19 mei a.s. vieren we daarom ons eerste verjaardagsfeestje.
Mijn gedachten gaan terug naar de voorbereidingsperiode. Op allerlei plekken hebben we gekeken
hoe anderen zoiets hadden opgepakt. Daarbij steeds in het achterhoofd houdend dat we geen kopie
hoeven te zijn van een ander initiatief, maar dat we het ‘eigen’ mogen maken, dus ook rekening
houden met onze eigen mogelijkheden en beperkingen. Want een inloophuis opzetten betekent ook:
je kwetsbaar opstellen. Er komen gasten die niet alleen wat te vertellen hebben, maar die ook vragen
hebben. Wat kunnen we die gasten dan bieden?
Dat er gasten zouden komen was wel duidelijk. Het initiatief wordt namelijk gedragen door het
VoorMekaarTeam en ZoZijn. Zij stimuleren cliënten met behoefte aan meer contacten om eens
binnen te lopen bij het Inloophuis Neede.
Of de gasten ook terug zouden komen, dat was wel spannend voor ons. We bieden niet meer dan
koffie/thee, een luisterend oor en wat ontspanning in de vorm van een spelletje of knutselwerkje.
Maar we zien gelukkig dat veel gasten regelmatig blijven komen. En ze komen niet alleen voor ons,
maar ook voor elkaar!
Het luisterend oor is belangrijk, zeker bij de eerste bezoeken van een gast. Oog en oor hebben voor
de gasten. De ene gast vertelt spontaan zijn hele levensverhaal met alle ups en downs. Bij de ander
komen de verhalen stukje bij beetje, als een schil die wordt afgeworpen. Als gastheer/gastvrouw
breng je in het gesprek ook je eigen levenservaringen in, en zo ontstaat er een band.
Het wederzijds vertrouwen, tussen de vrijwilligers en de gasten, maar ook tussen de gasten
onderling, is heilig. Wat in het inloophuis in vertrouwen wordt verteld blijft in het inloophuis.
Na elke inloopochtend (iedere donderdag, van 9.30-11.30 uur) vult de gastheer/-gastvrouw het
logboek in, zodat degene die de volgende week dienst heeft kan nalezen hoe het de afgelopen
weken is verlopen. Het woord “Gezellig” is bijna op elke pagina te vinden. Dit betekent volgens Van
Dale “een huiselijk gevoel geven, vriendelijk aandoend, knus”.
Bent u nog niet eerder in het Inloophuis Neede geweest, maar heeft u wel behoefte aan gezelligheid,
loop dan gerust eens binnen. De koffie staat klaar!

GA STEMMEN VOOR DE ARIËNSPRIJS 2016
U heeft eerder al kunnen lezen over de nominatie van het Inloophuis Neede voor de
Ariënsprijs 2016 voor Diaconie.
U kunt sinds 15 april jl. uw stem uitbrengen op één van de genomineerde projecten.
Dat gaat als volgt:
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1. Ga naar www.dkci-utrecht.nl voor alle projecten die zijn genomineerd.
2. Klik op ‘Lees hier hoe u kunt stemmen voor de Ariëns publieksprijs’.
3. Klik vervolgens op ‘Klik hier om naar de projecten te gaan’.
U ziet o.a. project 12 ‘Inloophuis Neede’. Klik op een project voor meer info.
4. Helemaal onderaan die pagina staat ‘klik hier om te gaan stemmen’.
Ons stemadvies: dat kunt u wel raden!
Onderstaand artikel over het inloophuis is gepubliceerd in parochieblad “Binding” van de locatie
Neede (juli/augustus/september 2016):

BALLONNEN
Een verjaardag moet worden gevierd op een manier die bij de jarige past. De eerste verjaardag van
het Inloophuis Neede, die we vierden op 19 mei, was daarom ook bescheiden van opzet.
De ballonnen bij de ingang en in de zaal verklapten al dat er die ochtend wat
bijzonders aan de hand was.
“Wat is dat voor onzin?” mopperde een vroege gast, wijzend op de ballonnen.
Onze gastvrouw antwoordde gevat: “Dat is omdat jij hier al één jaar komt”. Zo
maakte ze van ons feestje ook zijn feestje.
Een prachtig voorbeeld van hoe de gast altijd centraal staat in het Inloophuis!
Voor deze eerste verjaardag waren de meeste gastheren en gastvrouwen aanwezig. Ook waren
vertegenwoordigers te gast van het parochiebestuur, van het VoorMekaarTeam en van de diaconie
van de PKN Neede. Voor hen was dit een mooie gelegenheid om (weer eens) de bijzondere sfeer te
ervaren.
Een van de vaste gasten vroeg, hoewel afgesproken was om geen toespraken te houden, toch even
het woord. Hij gaf aan blij te zijn met deze ontmoetingsplek en dat het fijn is om elkaar wekelijks te
ontmoeten in zo’n warme, vriendschappelijke sfeer. Hij merkte tot slot (met een kwinkslag) op: “Het
Inloophuis bestaat nog maar één jaar, maar het voelt alsof het al twee jaar bestaat”.
Trouwe gast overleden
Eind april bereikte ons het bericht dat Nel, een van de vaste gasten, onverwacht was overleden. Ze
kwam zeer regelmatig in het Inloophuis. Ze haalde vooral veel plezier uit het doen van spelletjes,
samen met andere gasten. We bewaren warme herinneringen aan haar en hebben voor haar een
kaars ontstoken in het Inloophuis.
Uitstapjes
Voor de meeste gasten geldt dat ze met weinig geld rond moeten komen en alleengaand zijn. Samen
met anderen een uitstapje maken komt er dan vaak niet van. Een van de gastheren heeft het
initiatief genomen om eens een uitstapje te maken met gasten die daar belangstelling voor hebben.
Het eerste uitstapje begin mei (kort voor de dodenherdenking) ging naar Holten, naar de Canadese
oorlogsbegraafplaats. Het was indrukwekkend om al die graven te zien en ook de leeftijden op de
graven, soms nog maar 19 jaar. Begin juni was het tweede uitstapje: een bezoek aan Zwillbrock. De
barokkerk was helaas gesloten, maar flamingo’s waren er wel in het mooie natuurgebied. De gasten
hebben hier ook zichtbaar van genoten.
Mede namens alle gastheren en gastvrouwen wens ik u een goede vakantieperiode. Wij zijn gewoon
elke donderdagochtend open, dus stapt u gerust binnen als u:
• Nieuwe mensen wilt ontmoeten
• Zin heeft in een goed gesprek
• Samen iets wilt ondernemen
Gerard Bartels, coördinator Inloophuis Neede

