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Graag praten we u via deze Nieuwsflits bij over het reilen en zeilen in ons inloophuis.
Dat werd eerlijk gezegd ook wel weer eens tijd, want onze laatste Nieuwsflits dateert van 23 januari.
Warme zomer
Tijdens de periode van extreme warmte deze zomer zagen we dat er duidelijk minder gasten in het
Inloophuis kwamen. Door het ontbreken van airconditioning in de Grote Zaal van het Achterhuis
vloeide daar menig zweetdruppeltje bij de gasten en de gastvrouwen. Naast koffie en thee werd er
daarom toen ook regelmatig een glas water geserveerd ;=)
Broodmaaltijd
De maandelijkse broodmaaltijd (op de laatste donderdag van de maand) waarmee we dit jaar zijn
gestart is goed ontvangen. Gezellig samen een boterham eten verbindt!
Gasten kunnen in de weken ervoor via een intekenlijst aangeven dat ze willen mee-eten. Dat maakt
het voor Betsie Jalving, de gastvrouw die de maaltijd verzorgt, makkelijker om de inkopen te doen.
Vrijwilligers
Helaas heeft Rudy van Noord besloten om te stoppen als gastvrouw. Ze is drie jaar actief geweest in
het Inloophuis. Naast het schenken van koffie en aandacht zorgde ze ook dat het inloophuis in het
kerkblad van de Protestante Gemeente Neede regelmatig onder de aandacht werd gebracht. Op
donderdag 12 juli, haar laatste dienst, hebben we haar bedankt en uitgezwaaid.
Dit voorjaar konden we Annie Thuinte verwelkomen als enthousiaste nieuwe gastvrouw.
De revalidatie van Frans Orriëns (nieuwe heup) deze winter is voorspoedig verlopen en hij was snel in
staat om weer mee te draaien in het inloophuis.
Het huidige team bestaat uit 5 gastvrouwen en 1 gastheer. Dat betekent dat iedereen gemiddeld
eens in de drie weken een ochtend dienst heeft in het Inloophuis. We maken elk kwartaal een
rooster waarbij wordt gezorgd dat telkens een ander duo dienst heeft.
Pensionering Harry Scharrenborg
Vanaf de prille begin van het Inloophuis Neede was Harry Scharrenborg,
diaconaal werker bij het Aartsbisdom, onze adviseur. Hij kon ons goed
adviseren vanuit zijn eigen werkervaring in inloophuizen en dankzij zijn
brede diaconale netwerk kon hij ons waar nodig de weg wijzen. Als zijn
agenda het toeliet (en dat was gelukkig vaak) was hij aanwezig bij onze
kwartaalbijeenkomsten.
Het bericht van zijn vertrek (via de website van het Bisdom; 12 juli 2018)
heeft ons eerlijk gezegd nogal overvallen.
https://www.aartsbisdom.nl/diocesaan-diaconaal-werker-harry-scharrenborg-vertrekt/
We zijn nog steeds in afwachting van nieuws van het Aartsbisdom over een nieuwe invulling van de
leegte die bij ons is ontstaan door Harry’s onverwachte vertrek.
Natuurlijk hopen we nog op een passende manier Harry te bedanken voor zijn inzet. Een bekend
spreekwoord luidt “succes heeft vele vaders”. Voor het Inloophuis Neede is Harry zeker één van de
vaders!
Regiobijeenkomst over levensvragen bezocht
Het Inloophuis Neede is sinds eind 2017 aangesloten bij Netwerk DAK, een koepelorganisatie van
inloophuizen. We hopen hiermee toegang te krijgen tot nieuwe vormen van toerusting voor ons
werk (na het wegvallen van de intervisie door Suzanna Louwerse) en meer contacten te krijgen met
andere inloophuizen. Netwerk DAK organiseert o.a. regiobijeenkomsten.
Op donderdag 13 september jl. zijn we met vier personen naar zo’n regiobijeenkomst geweest in
Arnhem. Het thema was “Levensvragen in de inloophuizen”. Onder deskundige leiding werd
gesproken over de herkenning van levensvragen en hoe er mee om te gaan. De 15 deelnemers
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kwamen uit o.a. Arnhem, Nijmegen en Westervoort. Het was boeiend om met elkaar rond een thema
in gesprek te gaan met vrijwilligers en professionals van andere inloophuizen.
De “Week tegen eenzaamheid” komt er weer aan!
Vorig jaar hebben we voor het eerst aangehaakt bij de landelijke
“Week tegen eenzaamheid”. We hebben toen twee regionale
maatschappelijke organisaties uitgenodigd: de Werkgroep
Integratie Neede (WIN) en Humanitas Oostelijke Achterhoek.
Eenzaamheid is een gevoel dat iedereen wel kent en herkent.
Vorig jaar hebben we gehoord dat eenzaamheid niet altijd een
probleem hoeft te zijn. Vaak is het een gevoel dat ook snel weer
verdwijnt. Het belemmert je niet. Het wordt anders als iemand in een sociaal isolement terecht komt
met het risico in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Graag verwijs ik naar onze 6e nieuwsflits
d.d. 30 september 2007 met uitgebreide informatie van Humanitas.
(alle Nieuwsflitsen kunt u vinden op de pagina van het Inloophuis Neede op de website van de St.
Paulusparochie: http://www.stpaulusparochie.nl/index.php?id=436)
Ook dit jaar gaan we aandacht besteden aan de Week tegen
eenzaamheid (27 september t/m 6 oktober).
We hebben twee andere twee maatschappelijke organisaties
uitgenodigd om tijdens een inloopochtend over hun werk te
vertellen.
Op donderdag 27 september is het VoorMekaar Team te gast. Zij komen bij mensen thuis en voeren
keukentafelgesprekken om te zien aan welke hulp behoefte is.
Op donderdag 4 oktober komt de stichting Schuldhulp Op Maat op bezoek. Financiële problemen
zorgen vaak voor een (sociaal) isolement. Welke ervaringen heeft Schuldhulpmaatje hiermee in hun
werkgebied (gemeente Berkelland en Oost Gelre) en wat kan zij voor mensen betekenen.
Beide presentaties zijn tijdens de reguliere openingstijden van het Inloophuis Neede (10.00-12.00 uur
in de Grote Zaal van “Het Achterhuis”). De presentaties beginnen beide ochtenden om 11.00 uur.
U bent van harte welkom om aan te schuiven om eens kennis te maken met het Inloophuis Neede
en de presentaties bij te wonen!
Hoe bereiken we onze doelgroep?
De doelgroep van het inloophuis zijn mensen die graag andere mensen willen ontmoeten. Daarmee
vergroten zij hun sociale netwerk en maken zo hun wereld groter.
Er zit helaas een verschil tussen “willen” en “kunnen”. Achter heel wat voordeuren wonen mensen
die wel andere mensen willen ontmoeten, maar niet de stap kunnen maken om het ook te doen. Dat
heeft soms te maken met fysieke beperkingen maar vaak met de angst dat andere mensen hen niet
zullen accepteren.
Als Inloophuis Neede bieden we elke donderdagochtend van 10-12 uur een plek waar mensen
welkom zijn en niet binnen hoeven te komen met de angst dat ze niet gezien of geaccepteerd
worden.
Ik ben zelf (vanwege mijn full-time baan in Enschede) slechts af en toe op donderdag in het
Inloophuis, maar ik verwonder me er dan telkens weer over het enthousiasme van de gasten en de
begeleiders. Er wordt vrijuit gesproken over van alles, maar wat in het inloophuis besproken wordt
blijft ook binnen de muren van het inloophuis. Dat is een ongeschreven wet. Die sfeer van warmte en
vertrouwen maakt dat gasten zich welkom voelen en zichzelf kunnen zijn.
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We merken dat voor veel mensen het bezoeken van ons inloophuis een grote stap is. “Daar ben ik
nog te goed voor” of “dat heb ik niet nodig” horen we regelmatig als we mensen attenderen op onze
inloopochtenden.
Gelukkig zijn we als Inloophuis Neede in het vizier bij hulpverleners zoals het VoorMekaarTeam en
ZoZijn. In mei stond verscheen in Berkelbericht een mooi artikel over het Inloophuis Neede, gemaakt
door Wim Staargaard van het VoorMekaarTeam.
Ook de ouderenbonden en de Zonnebloem kennen ons.
Wij hopen dat, als zij bij mensen achter de voordeur komen die behoefte hebben aan contact met
anderen, het Inloophuis Neede ter sprake zullen brengen en ze aanmoedigen om (zo nodig de 1e keer
samen) het inloophuis eens te bezoeken.
Tot slot
Een diaconaal initiatief opzetten (zoals een inloophuis) is een kwestie van volhouden. Niet opgeven
als het tegenzit of tegenvalt, maar “gewoon” doorgaan. Zolang je je maar voor ogen houdt waar je
het voor doet.
We zien in het inloophuis regelmatig gasten die schuchter binnenkomen en, naarmate ze vaker zijn
geweest, langzaam opbloeien. Aan die verandering een steentje bijdragen maakt ons werk de moeite
waard!
Gerard Bartels,
coördinator inloophuis (inloophuisneede@stpaulusparochie.nl / 06-14006441)
Droom de wereld open
nog tegen beter weten in
Zing en droom van de mens
die je zijn mag in Zijn Naam
Gezegend je hand die
uitreikt naar de ander
Gezegend je woorden
Die de ander geluk wensen
Gezegend je voeten
op weg naar de ander,
op weg naar recht en vrede
Uit: boekje van de Oecumenische Vredesdienst van 16 september 2018 in Neede

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.

