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Begin januari, tijdens de kwartaalbijeenkomst met alle vrijwilligers, hebben we teruggeblikt op het
voorbije jaar 2017.
We zagen een kleine stijging in het gemiddelde aantal bezoekers (7,69 in 2017; 7,04 in 2016).

Om ons heen horen we soms geluiden ‘dat het inloophuis niet loopt’ (dat er weinig gasten komen).
Dat ervaren wij zelf zeker niet zo. Natuurlijk zijn er wel eens dagen dat er maar 4 of 5 gasten zijn
(meestal als het heel warm is of veel regent), maar ook dat zijn waardevolle ochtenden. Voor ons telt
dat we aandacht kunnen geven aan onze gasten, hen een luisterend oor kunnen bieden.
Allerzielen
Helaas zijn in het vorige kwartaal twee gasten overleden. Met Allerzielen hebben we daar stil bij
gestaan en hebben we ook andere dierbare overledenen herdacht en voor hen een kaarsje gebrand.
Een moment waarop de pijn van het gemis weer wordt gevoeld, maar tegelijk ook de dankbaarheid
om wat die overledene in ons leven heeft betekent. Het was mooi om dit met elkaar te delen.

Van de kinderen van mevrouw Duindam ( 1 november 2017) ontvingen wij een bundel met
verzamelde gedichten van haar hand. Hieronder haar laatste gedicht:
Eeuwig Zijn
Ik ben het huis van genade binnengegaan.
Hier heb ik zo lang naar gezocht
en nu vond ik de poort,
de stenen golfden als muziek
en dreven me binnen.
Naar deze heldere ruimten,
waar de zwaartekracht ophield
en ik één kon zijn met
mijn oorsprong.
Liefdevol omhuld en opgenomen
in het Niets en het AL.
Als een stip, een punt
waar ik in mezelf kon rusten
en Zijn
een eeuwigheid lang!
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Einde begeleiding door Suzanna Louwerse
Op 4 oktober 2017 was Suzanna Louwerse voor het laatst in ons midden. Vanaf de start van het
Inloophuis verzorgde zij de begeleiding (intervisie) van de vrijwilligers. In elke kwartaalbijeenkomst
zette ze ons aan het denken over het inloophuis en onze eigen plek en houding daarin, bijv. via een
Bijbeltekst of een case. Ze hield ons regelmatig een spiegel voor en bracht haar ervaring vanuit
andere inloophuizen in.
T/m 2016 werd haar inzet vanuit het KCMA nog volledig gefinancierd via een provinciale subsidie.
Het Paulusbestuur heeft ons eind december laten weten dat zij de kosten voor de begeleiding door
Suzanna Louwerse in 2017 voor haar rekening neemt.
Netwerk DAK
Het Inloophuis Neede heeft zich aangesloten bij Netwerk DAK, een koepelorganisatie voor
inloophuizen (www.netwerkdak.nl). Jan van Opstal, enthousiast voorzitter van Netwerk DAK, heeft
op 23 november een kennismakingsbezoek gebracht aan ons inloophuis.
Via Netwerk DAK hopen we meer ervaringen uit te wisselen met en ons te laten inspireren door
andere inloophuizen, o.a. via regiobijeenkomsten van Netwerk DAK.
Vrijwilligers
Helaas hebben Jan Emaus en Luuk de Groot in oktober afscheid genomen als gastheer. In november
is Hermien Kempers gestopt als gastvrouw.
Gelukkig konden we ons team weer versterken met Marja Weijmans. Zij heeft gereageerd op een
oproep in het blad ‘Ontmoeting’ van de PKN Neede.
We moeten het tijdelijk doen met alleen gastvrouwen omdat de enige overgebleven gastheer, Frans
Orriëns, na een geslaagde heupoperatie moet revalideren. We wensen hem een voorspoedig herstel!
We zouden graag ons team versterken met enkele gastheren en –vrouwen. Gemiddeld heeft u eens
in de drie weken een ochtend dienst in het Inloophuis. Daarnaast is er aan het begin van elk kwartaal
op een woensdagavond een teambijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en het nieuwe
dienstrooster op te stellen.
Loop eens binnen op een donderdagochtend om de sfeer te proeven of neem contact op voor meer
informatie.
Nieuwe openingstijd (10-12 uur)
Vanaf 1 januari 2018 zijn we elke donderdag open van 10.00 – 12.00 uur (was: 9.30-11.30 uur).
Verder houden we op de laatste donderdag van de maand een gezamenlijke broodmaaltijd. Hieraan
zijn voor de gasten geen kosten verbonden, aanmelden vooraf wordt wel op prijs gesteld. Hiervoor
ligt een intekenlijst in het Inloophuis.
Gift
Van de KBO Eibergen ontvingen wij een gift van € 85,-. Dit mooie bedrag was ingezameld tijdens de
KBO Kerstmiddag. Hartelijk dank!
Verder heeft het Bloemenhoekje voor een bijna symbolisch bedrag allerlei materialen beschikbaar
gesteld voor het maken van kerstbakjes op 21 december jl. Fijn dat er die ochtend ook twee dames
van de werkgroep Kerkversiering waren ter ondersteuning op die drukbezochte en gezellige
inloopochtend.
Gerard Bartels,
coördinator inloophuis (inloophuisneede@stpaulusparochie.nl / 06-14006441)
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Muren…
Het thema van de Top 2000-dienst op 29 december de Oude Mattheuskerk in Eibergen was “Ik
Leef!”. Bij die gelegenheid sprak Gerrie Slütter uit Rekken de onderstaande gedachte uit, waarin het
o.a. gaat over muren opbouwen om jezelf en ze weer afbreken…
Inherent aan het leven dat we leven is dat het verschillende kanten heeft. Met de kerstgedachte van
het pasgeboren Jezus kind nog in ons achterhoofd, weten we dat het leven voor iedereen begint als
onschuldig vertederend kind. Maar gaandeweg het leven leren we steeds meer. We leren over
onszelf, wie we zijn en wat we doen en kunnen maar ook over anderen die onze tegenover zijn.
Zolang het leven mooi en fijn is, is er niets aan de hand.
Maar er is ook de angstige gedachte dat ons dingen kunnen overkomen die we niet onder controle
hebben.
Zeker als we in ons leven te maken hebben gehad met ziekte en dood of met vormen van misbruik.
We proberen dan met man en macht de touwtjes in handen te houden en ontwikkelen allerlei
strategieën om controle over ons leven te houden. Zonder dat we het in de gaten hebben, kunnen we
mensen gaan manipuleren, zodat wat ons overkomen is niet opnieuw zal gebeuren.
Uit zelfbescherming bouwen we muren om ons heen om ons te beschermen tegen herhaling van het
kwaad.
We stoppen onnoemelijk veel energie in het tot in detail regisseren van ons leven en we hebben niet
in de gaten dat de muren, die ons zouden moeten beschermen, uiteindelijk onze gevangenis worden.
We raken opgesloten achter deze muren van angst en raken geïsoleerd en gevangen in een eenzaam
bestaan, waarin we de anderen de schuld geven en weigeren onder ogen te zien dat wij zelf die
muren hebben opgebouwd.
Dat is geen leven! Zo heeft God het niet bedoeld.
Hij heeft een heel andere bedoeling met ons leven.
Daarom komt Hij naar ons toe en zegt Hij tegen ons: ‘Leef!
De tijd van liefde is voor jou gekomen!’ Het zit in jou!
Door ons aan zijn volmaakte liefde over te geven zal de angst worden verdreven en zullen we de
muren die we hebben opgebouwd niet meer nodig hebben, omdat Hij ons met zijn volmaakte liefde
zal beschermen.
Gods plannen voor ons zijn mooier, beter en groter dan wij ooit kunnen bedenken.
Want de allergrootste liefde overkomt mezelf,
ik heb de allergrootste liefde binnen in me gevonden,
De allergrootste liefde is makkelijk te krijgen
Leren om van jezelf te houden is de allergrootste liefde!

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.

