KERSTNIEUWSBRIEF 2011-12

Pagina 2

In deze Nieuwsbrief...
Alle lezers van deze Nieuwsbrief
wensen we een heel gelukkig 2012
toe en bedenk: elk jaar is een
nieuw jaar.
Als je De Wonne wilt volgen: Bezoek op internet:
www.wonne.nl

Woord van Welkom
Het is de tijd van herfst naar winter. De laatste bladeren dwarrelen naar
beneden. Ons tuinpad ligt al weken bezaaid met geel, groen en bruin gekleurd herfstblad. Schoonvegen heeft nauwelijks zin, want een dag later
ligt het er weer. Ach, het hoort bij de herfst.
Spontaan komt er bij mij een vergelijking met De Wonne boven.
Ook daar was het, het afgelopen jaar uithouden tussen de puinhopen in.
In het hele huis werd volop gewerkt , gesjouwd en verbouwd.
We verplaatsten onze spullen van de ene naar de andere ruimte.
Waar moesten alle fietsen naar toe, de meubels ,de bedden,de kantoorspullen ,de bibliotheek boeken en niet te vergeten alles wat er aan kleding en rommelmarkt spullen binnen kwam ?? Het was een chaos!
Niet alleen binnen, ook buiten lag het vol met planken, puin, bergen
zand en tegels. Steeds opnieuw probeerden we verwoed alles weer op
orde te krijgen, maar het ene had je nog niet op geruimd of het volgende lag er weer. Ach het zou begin zomer allemaal voorbij zijn. Dan was
de nieuwbouw klaar en de oude vleugel afgebroken en verbouwd.
Maar niets was minder waar. We hadden de ene tegenslag na de andere.
De vloertegels lagen verkeerd in de wintertuin en alles moest eruit gesloopt.
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Een vertraging van drie maanden ! Op de eerste verdieping van de
nieuwbouw ontdekten we begin mei een behoorlijke lekkage. Alle
vloerbedekking werd verwijderd. Tot eind november ! hebben de bewoners daar op beton geleefd. Niet leuk als je een nieuwe kamer gezellig in wilt richten.
Ook waren er problemen met de leidingen en de telefoon. Kortom het
hield niet op. Onze bewoners hebben beslist een compliment verdiend. Ze bleven geduldig en hebben alle spanningen en frustraties
dapper doorstaan. Samen hielden we de moed erin en af en toe trakteerden we ons op gebak of iets anders. Hadden we wel verdiend,
vonden we. Gelukkig lijkt het eind nu in zicht . We hopen dat aan het
begin van het nieuwe jaar het meeste gerealiseerd is.
Natuurlijk waren er ondertussen ook verrassende gebeurtenissen.
Zo raakte Ellen enthousiast voor De Wonne en wilde graag meedoen
met ons. Daar waren we heel blij mee. Sinds 15 oktober is zij aspirant
groepslid. Ook Herman is als belangstellende bij ons komen wonen
en Eline heeft een deel van haar werk in Glanerbrug verruild met ons
huis. Daarnaast waren er nog veel geïnteresseerden, waaronder Franziska, die twee maanden heeft meegeleefd met ons . Allemaal lichtpuntjes tussen de bouwpuin. De feestelijke opening van de Rommelmarkt en Handje twee, trok veel bekijks. Arnulf maakte een prachtig
lied en elke klant kreeg een roos. Ida en Dick waren 25 jaar verbonden met De Wonne, waar we in onze woongroep op een eenvoudige,
leuke manier bij stil hebben gestaan. Een huis met zoveel mensen
kent ook haar zorgen. Onze trouwe kok Theo ( uit Huizen helemaal !)
is begin dit jaar overleden. Een maand ervoor kwam hij nog persoonlijk afscheid van ons nemen. Een ontroerend moment.
De man van Zeitoun mocht niet naar Nederland komen. Zij is met
haar twee kindertjes terug gegaan naar Irak. Het was even heel erg
stil en leeg in huis. =>Verder lezen op blz. 25

Pagina 4

Rijke oogst !
Noord-

Geschenk

vleugel

Parochie
Hengevelde

Mijn ziel...
Probeer je
ziel maar
eens te
verhuizen!

“Ben je je ziel wel eens kwijt geweest?”
“M’n ziel kwijt geweest? Dat is toch ook ’n vreemde
vraag!” “Ken je dat gevoel dan niet, dat je even helemaal uitgespeeld bent: Er wordt gebeld. Je gaat
naar de deur en doet open. En opeens wordt je
naam geroepen door wel tien man tegelijk. En de
een heeft dit meegebracht, de ander dat. Het overvalt je allemaal en je weet even niet waar je kijken
moet. Op zo’n moment ben je “je ziel even kwijt”.
Er zijn situaties, waarbij je er van uit kan gaan, dat
je ziel moeite heeft, om je bij te houden. Ga maar
eens tweemaal vlak achter elkaar verhuizen. En
waar zijn de postzegels dan gebleven ? En dat leuke kleine boekje? En die ene brief, die ik zeker niet
vergeten mocht? Ik heb het idee, dat de meesten
van ons hier op zoek moeten gaan naar onze ziel,
want de plek waar de ziel thuis was, is weg. “Maar
je hebt er toch een veel mooiere plek
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voor teruggekregen!” Ja, dat is waar, helemaal waar.
Maar mijn ziel is nog steeds niet mee verhuisd. Daar
komt bij, dat o.a. ik inderdaad twee keer verhuisd
ben:eerst naar de unit van Ida en Dick, zodat mijn
oude unit helemaal opgeknapt kon worden en in april
nog eens naar de oude unit van Francine, zodat “mijn
ziel weer bij mij wilde wonen”. En dat wil die nu wel,
reken daar maar op. Ik wist niet, dat ik zoveel jaren
min of meer in het donker had geleefd en nooit meer
’n stukje van de hemel had gezien. Al weet ik nog
steeds niet waar ik met de oude tijdschriften heen
moet, ik geniet hier van het uitzicht En van de weldadige ruimte. En wat die oude tijdschriften betreft:
waar bewaar ik al die spullen toch voor? Een klapperkast vol verslagen, zoals over mijn tijd in Amsterdam en Westwoud. Ik zie ze nooit meer in en het is
pure geschiedenis, maar wel geschiedenis van mijn
ziel…. Ik denk, dat de geschiedenis van elke ziel hier
in huis dit jaar stevig op z’n kop is gezet. En nu maar
hopen en bidden, dat we een bezielde en bezielende
toekomst tegemoet gaan, stuk voor stuk en samen:
“samen amen”.
Arnulf

Theo en Arnulf broederlijk bijeen...

Waarom
bewaar
ik mijn
oude
tijdschrif
ten?
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Ellen stelt zich voor...
Lieve mensen,

ELLEN

Wat was het een roerig
jaar voor de Wonne, 2011
stond in het teken van intern verhuizen, afbraak en
renovatie en dat gaat
voorlopig nog wel even
door. Voor mij persoonlijk
was het ook een jaar van
grote veranderingen.
Eerst even voorstellen :
mijn naam is Ellen Timmerman, ik ben 43 jaar en ik woon al 25 jaar in
Enschede. De Wonne kende ik eigenlijk alleen van
de tweede hands winkels. Totdat ik zo’n 2 jaar geleden met een groepje een rondleiding kreeg in de
Wonne. Dat maakte op mij grote indruk, zowel het
werk dat hier gedaan wordt als de sfeer in huis, en
de mensen die ik ontmoette, het voelde heel goed.
Een jaar later ben ik als vrijwilliger begonnen ,
eerst als gastvrouw en daarna als kok op de vegetarische vrijdag. Elke keer dat ik in de Wonne
kwam ging mijn hart een stukje open. Het zijn de
mensen die dat doen ; de bewoners, de vrijwilligers, de kerngroepleden, de bezoekers. Ik ben
dankbaar dat ik deel mag hebben aan deze warmte en gastvrijheid. De vieringen op zondag ervaar
ik als intiem en inspirerend.
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Zo is dit huis een steeds groter deel van mijn leven geworden. Ik ben
gehecht geraakt aan de Wonne, en Godzijdank de Wonne aan mij. Inmiddels ben ik opgenomen in de kerngroep, en ik werd door iedereen
met open armen ontvangen. Om na jarenlang zoeken je bestemming
te vinden en je zo welkom te voelen, gewoon zoals je bent. Om eindelijk thuis te komen , in een huis vol Liefde, dat wens ik De Wonne
iedereen toe ! … Ik heb samen met mijn kat Romy en het kende ik
gebruikelijke meubilair intrek genomen in een riante kaalleen
mer in het kloostergedeelte. Ook mijn lieve, lieve hond
van de
Kea was hier welkom en een graag geziene gast. Helaas
tweedehands
is ze eind oktober overleden. Elf en een half jaar was ze winkels
mijn trouwe en dierbare metgezel. Ze is met me meegegaan tot over de drempel, daar moest ik afscheid van haar nemen.
Het verdriet over het verlies van Kea heb ik hier gedeeld. Medeleven
en troost heb ik mogen ontvangen. Terwijl ik dit schrijf raak ik opnieuw vervuld van dankbaarheid. Ik ben er nog maar net en ik heb al
zoveel goeds gekregen. Het samenzijn doet me zo goed, ik hoop dat
ik alle aandacht, liefde en zorgzaamheid duizendmaal terug kan geven. Lieve lezer, ik wens jou een heel vredig en voorspoedig 2012 !
Ellen Timmerman

De verhuizing
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Het gaat zoals het gaat….

“De
herfst
met al
haar
schoon
heid “

We herinneren ons nog het vroeg voorjaar van
2011. In een ommezien was het lente. De zon
scheen bovenmate. Bomen en struiken botten
uit, klein hoefblad, speenkruid en madeliefjes
kwamen ons begroeten. We genoten van de
heerlijke tijd. We verwachtten een soortgelijke
zomer, doch die bleef uit. Op het eind van dat
seizoen zeiden velen: We hebben helemaal
geen zomer gehad,
Ja, het gaat zoals het gaat! Toen kwam de herfst in
al haar schoonheid. Met heel veel zonneschijn. De
bladeren van de bomen kleurden zich in purperpaars, oranje, bruin, rood en geel. We waren dankbaar voor die mooie tijd Ook wij allen leefden in die
tijd ons leven. Al konden we het enigszins bijsturen,
een andere wending geven,tegelijk beseften we al te
goed: Het gaat zoals het gaat.
We waren dankbaar voor de blijde dagen in ons leven en we genoten van het vele goede wat naar ons
toekwam en wat ons leven verrijkte. We probeerden
plaats te maken voor de droevige momenten van
het afgelopen jaar.
In ons huis klonk ook al die tijd: Het gaat zoals het
gaat Tijdens de mooie lentetijd bereikte het nieuwe
pand haar voltooiing. Het bestuur kon er trots op
zijn, wij waren dankbaar dat we erin konden gaan
werken en wonen. Met behulp van vrijwilligers
kwam de verhuizing van de noordvleugel naar de
nieuwbouw spoedig tot stand. Toch al gauw openbaarde zich in het gebouw de eerste kinderziektes:
lekkage in het winkelgedeelte, de tegelvloer in de
wintertuin moest verwijderd worden, wateroverlast
op de eerste etage en zoal meer. .
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Jammer zoveel ongemakken.
Het gaat zoals het gaat! Levenskunst om hiermee goed
om te gaan.
Ook in het komende jaar zal
dit doorklinken! Ik wens
graag iedereen die dit leest
een heel goed Nieuwjaar toe.
Francine
Klein Hoefblad
Het klein hoefblad (Tussilago farfara) is een circa 30 cm hoge vaste
plant, behorend tot de composietenfamilie (Asteraceae).
Bron: wikipedia

Franziska: vrolijke noot in onze gemeenschap
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In de Wonne brandt de Vredesvlam !
21 september is internationaal de ‘Dag van de Vrede’.
Dit jaar is de Wonne gevraagd om Ambassade van de
Vrede te zijn gedurende de vredesweek.

vredesvlam

Het was een week vol activiteiten, met een infomarkt,
lezingen, muziek, dans, boekenverkoop en een avond
chanten hebben wij de vrede gevierd, i.s.m. Enschede
voor Vrede.
De Stichting Wereld Vredes Vlam Twente was ook
actief betrokken. Zij hebben de Wonne gevraagd om
een permanente plek te bieden voor de vredesvlam. Dit
past goed in ons voornemen om meer een spiritueel
centrum te worden voor Enschede. Het monument
krijgt een plek in de wintertuin, de feestelijke inauguratie gaat waarschijnlijk plaatsvinden in maart 2012.
Via onze website wonne.nl wordt u op de hoogte gehouden.
Ellen

CORRIE,
FRANCINE
EN IDA
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Chaos in huis met een vleugje humor.
Er wordt een grote taart bezorgd.
Woongemeenschap de Wonne voor Elise, staat erop
Wíe is Elise vragen wij ons af. Nou ja ,”de Wonne”
staat er duidelijk op, niet waar.
De taart is feestelijk versierd met vlaggetjes van Ons
Huis en lacht ons toe.
Bovendien is het net koffietijd. Even later is de doos
leeg !!
’s Avonds komt er een telefoontje van WonneGlanerbrug, of wij iets van een taart weten?!.
*******
Coos vertelt enthousiast dat hij voor € 40,- een racefiets in onze rommelmarkt heeft gekocht.
Ziet er perfect uit. Super toch; had hij juist nodig!
Een paar dagen later is Dick op zoek naar zijn fiets .
Door de verhuizing zijn de fietsen van hot naar her gesleept. En hij heeft er lange tijd niet naar omgekeken
Tenslotte vindt hij hem in de garage ,maar tot zijn verbazing is hij gepoetst en zit er een ander slot op.
De fiets heeft een ander baasje gekregen en het rijwiel
is daar, denk ik, niet rouwig om.
********
Ellen en Ida zijn op zoek naar spullen voor de wintertuin ( onze nieuwe glazen hal ).
Ze hebben prachtige rotan fauteuils gekocht in een
kringloopwinkel.
Ze moeten voorlopig even opgeslagen worden en dat
is een probleem.
Maar in de sorteer is nog wel een hoekje vrij.
Een week later komt Ida in de unit van Francine. Er
staat een mooie stoel.
“Nieuw” ?, vraagt Ida. “Binnengekomen in de rommelmarkt”, luidt het antwoord,” ik heb hem
meteen gekocht”.
Ida

Of we
iets van
taart
weten??

Coos
vertelt:

Waar
stoelt
dit op?
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Afscheid van Minet

Bill is
niet
voor
de
poes

Nadat ruim 17 jr. geleden een klein katje was komen aanlopen in de Wonne heeft Aartine zich
over haar ontfermd dit heeft ze altijd met liefde
voor Minet gedaan. Ook voor ons was het best
fijn een huisdiertje te hebben, zeker als Aartine
weer eens een paar dagen weg was en mij vroeg
voor haar te zorgen. Elke morgen vroeg hoorde je
haar al miauwen want dan wou ze eten,dat ging zo
hard dat ik haar als eerste eten gaf anders kon ik
niet rustig ontbijten, zo luid miauwde ze. Ze lag
vaak buiten op de stoel en was erg sociaal. Maar
helaas werd ze ernstig ziek zodat Aartine haar na
wijselijk overleg heeft moeten laten inslapen .We
zullen haar erg missen en Aartine haar in het bijzonder. Minet is vredig ingeslapen op dinsdag 22
november jl. om 21.45 uur.
Bill
Vanuit de huiskamervergadering van de
maandagavond ...

Bill

*Gastvrijheid: behandel mensen aan de deur zoals je
zelf behandeld zou willen worden..
*Op 25 maart wordt de nieuwbouw opgeleverd daarna 14 dagen verhuizen.. (werd 11-04-11!)
*Gebruik de groentes die van de markt worden meegenomen..
*Mee-eten : schrijf je in! Niet mee-eten schrijf je uit!
*Je hoort “netjes te kloppen” als je een kamer op
moet.. 11-4-11 twee spannende dagen:
de verhuizing gaat door!!

Kerstbrief 31
"Linde is ziek en
geniet er intens
van"
"liefde en grenzen
maken van kinderen mooie mensen".
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Samenleven,
iedereen
verweven
met elkaar.
Wonderbaar!

Eline

Handje twee, ooit begonnen in
een schuur!
Toen dat oude huisje in de
kloostermuur
Toen ATAK! En nu dit prachtig
stukje Haute Couture!
Arnulf

De Nieuwe Wonne als computermodel: gelijkenis
met de werkelijkheid is frappant!

Aartine: tovenaar
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We vormen
‘s avonds
om 10 uur
een kring in
de kapel...

Observaties van Bea:
Over voorkeuren:
De een houdt meer van Jumbo-brood en de ander het
meest van natuurbrood. We weten het ONGEVEER van
elkaar...
Het geheel is meer den de som van de delen. 1+1>2
Ken je die ?
Daarom mogen alle talenten bijdragen in de Wonne.
Op 4 augustus gesignaleerd in de Wonne:
Zwarte en witte mensen, uit noord en zuid, jassen piepers met elkaar....een beeld van onze veranderde samenleving!
Hartelijke groet, kom eens koffiedrinken bij gelegenheid.
Wie heeft
de ruiter?

ruitertjes
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Beste mensen
Dit jaar weet ik niet zo goed waar ik het over zal hebben .Zelf ben ik
weer opgeknapt en neem weer met plezier deel aan het Wonne leven,
hier gebeurt iedere dag wel iets bijzonders en met een verbouwing in
huis is het steeds aanpassen en stap voor stap verder. Zo mag ik nu
wonen in een prachtig appartement Het wennen ging van zelf .Mijn
poes heeft lang nodig gehad. Mistie woont tien jaar bij mij .hij moest
de weg leren naar de nieuwbouw en dat was een hele toer: ik was ‘s
avonds een hele poos bezig om hem te roepen of hem te verlokken en
zo hem naar het nieuwe huis te krijgen het ging echt stapje voor stapje. Nu is hij zover dat hij met mij naar boven loopt en de weg weet. Ik
vind dit een voorbeeld hoe het bij ons gaat .Je meent dat er weer iets
klaar is, maar er wordt weer iets ontdekt dat niet goed is en je leert
weer wat geduld is .Zo gaat ons leven op dit moment Maar... het wordt
schitterend .zo wil ik op het einde van dit jaar iedereen weer fijne feestdagen wensen en alle goeds wensen voor het nieuwe jaar misschien
zien we elkaar dit jaar wel.
veel liefs Betty
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Vanuit de Wonne Glanerbrug
“Hoe is het in Glanerbrug?” wordt me vaak gevraagd. Dan
lijken 6,5 km erg afstand-(l)elijk. “Het gaat goed”, zeg ik
dan. Dat is ook zo…we vechten tegen dezelfde beslommeringen als elk gezin. De kinderen hebben ruzie en maken
het sneller weer goed met elkaar dan de ouders, de rommel van iemand anders is altijd storender dan de eigen,
met afspraken wordt her en der gesmokkeld en toch valt de
feestvreugde niet te bederven!
Al sinds vier jaar zijn we sowieso met drie gezinnen in huis.
Patricia en haar kids doen volop mee in het bewogen Wonne-leven. Eromheen hebben we in een vrij korte tijd een
schare jonge moeders met kinderen of baby’s geherbergd.
Het contact was heel verschillend, niet iedereen bleek in
ons huis(houden) te passen. Soms zijn het kleine dingen
als bv eetgewoontes die heel groot worden in het niet kunnen wennen. Gelukkig zijn er snel andere oplossingen gevonden voor de moeders zodat zij niet op straat belandden.
We hebben ook een paar keer vrij rigoureus “Nee” gezegd,
omdat we het niet zagen zitten, dan voelen we onze eigen
grenzen en belastbaarheid duidelijk.
Dat is nooit gemakkelijk en we blijven
elkaar op deze keuzes bevragen.
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Tuinfeest met een geweldige theaterinzet van alle
gasten….
Na het overlijden van Volkert
vorig jaar , begint de energie
in huis zich te herstellen en
nieuwe ideeën nemen vorm
aan. Als grootste initiatief wil ik “stadsverlichting” noemen. We hebben
lang gezocht naar een vorm om onze gezamenlijke spiritualiteit vorm te
geven. Een keer in de maand gaan de deuren van ons huis en dan met
name die van de kapel, open voor belangstellenden. Stadsverlichting
gaat uit van het principe dat waar mensen samen mediteren, zij een positief effect hebben op hun omgeving. We willen de mogelijkheid bieden
tot deze vorm van bij elkaar komen en bezinnen en vinden het samen
mediteren een aansprekende vorm. Tijdens koffie of thee na de meditatie van 1 uur, ontspinnen zich interessante gesprekken en ook dat is zeer
welkom binnen onze muren. De frisse wind van de gedachten van onbekenden te laten waaien door ons alledaagse leven.
Info www.stadsverlichting.nu
We wensen iedereen een gezegend nieuw jaar met verrassingen en onverwachte ontmoetingen, wijze dwaalsporen en uitzichten die verlichten, genoegzaamheid en de hitte van het
volle leven.
Eline & Volkert*, Linde, Patricia, Cliff en Jesse, Peter & Anja,
Jette, Hidde, Bennie en Marleen (een wekelijks logeetje).

En de verbouwing ging door...
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en het leven gaat verder...
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De Wonne van oud naar nieuw ..nadert voltooiing

Bijschrift bij
afbeelding.

Oud
Het schittert

en
nieuw

Handje
twee
En
rommel
markt
Op
begane
grond
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Uit dagblad TC
Tubantia...

HANDJE TWEE—WAT WAS
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In gesprek met José

“De
Wonne is
voor mij
een
levensschool”

Met een kopje thee zitten we samen in de
meditatieruimte.
José heeft voor deze plek gekozen, omdat
er zo’n rustgevende,warme sfeer van uitgaat.
Mijn eerste vraag is hoe ze als vrijwilliger
op De Wonne is gekomen en wat haar er
zo aanspreekt.
José vertelt dat ze graag mensen wilde
ontmoeten met wie ze haar spirituele zoektocht kon delen. Al vaak was ze langs De
Wonne gereden en op één of andere manier trok haar dit kloostergebouw aan. Wat
zou er achter die muren te doen zijn. Ze had weleens
iets gehoord over de groep die er woonde ,maar om
zomaar aan te bellen dat durfde ze toch niet.
Tot ze op een dag een pamflet op het raam zag geplakt met een uitnodiging voor de Franciscusviering.
Dit was het moment om er binnen te gaan.
“Ik dacht”, zegt José, “dat er een viering zou zijn en
iedereen daarna huiswaarts zou keren”.
Maar niets was minder waar. Ze werd hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart en daarna was er soep en brood. Ze voelde
zich meteen welkom en raakte in gesprek met bewoners en andere Franciscusgangers. Ik liet merken ,
zegt José, dat ik het er fijn vond en daarop vroeg iemand of ik er geen vrijwilligerswerk zou willen doen.
Zo kwam José in De Wonne.
“En daar vond ik ,waar ik al zo lang naar op zoek
was: vertrouwen ,geborgenheid, mogen zijn die je
bent. Het voelde als een warme deken om me heen”.
Nu helpt ze mee in de Rommelmarkt.
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De binnengebrachte spullen uitzoeken, etaleren en verkopen. Vooral het etaleren vindt
ze schitterend; de winkel aantrekkelijk maken voor de klanten. Maar ook het verkopen
is leuk .”Je maakt verrassende mensen mee
( ook wel moeilijk soms hoor, als ze de prijs
te hoog vinden), en je kunt mooie dingen
aanbieden voor een betaalbare prijs en dit
in het kader van hergebruik. Schitterend
toch”.
“De Wonne is voor mij een levensschool”,
vertrouwd José me toe. Liefde geven en
kunnen ontvangen, zorg dragen voor elkaar.
Omgaan met allerlei mensen,verschillend van cultuur en karakter. Ik leer ervan en hoop hier nog lang te blijven komen.
Bedankt voor je woorden José.
Het deed me goed dit gesprek met jou. IDA

José

Huizen beklimmen de heuvels

Pas geleden
hoorde ik dat
Wonne geluk
betekent. Wat
een geluk,
dacht ik toen
dat ik daar bij
mag zijn.

Zon weerspiegelt geluk

José

Meeuwen wiegen op de wind
Een bootje glijdt voorbij

Water ligt aan mijn voeten.
Dick
Vakantie 2011
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Hoi

Ik ben Herman en mijn leven is in September opeens een heel stuk ingewikkelder geworden. Waar een ander
zich er op feestjes gemakkelijk vanaf maakt met "Ik studeer
rechten" of "Ik werk in de IT-consultancy" (alleen een echte
held vraagt dan nog door), moet ik tegenwoordig uitleggen
waar ik toch in hemelsnaam mee
bezig ben. Als ik in Amsterdam,
mijn vaderstad, vertel dat ik in Enschede ben gaan wonen kijken ze
me al aan alsof ik de wildernis in
ben getrokken, maar dan ben ik
nog niet eens begonnen. Nadat ik
op de kaart heb laten zien dat zelfs
Twente nog binnen de beschaafde
wereld ligt mag ik namelijk uitleggen wat voor plek de Wonne is. Ik
woon in een religieuze woongroep,
zeg ik dan, waar we samen eten,
samen werken, en broodjes kaas
en koffie maken voor wie er maar
aan de deur komt. Ik leer hoe je
sap maakt van marktafval, waarbij
het steeds minder vaak voorkomt dat ik tegen het einde
helemaal onder zit met uitgekookt fruit. Ik
help mee met de (kleinschalige) nachtopvang waar we sinds kort weer mee begonnen zijn. Dat is superleuk, dakloosheid is
Doe mij maar
schrijnend, en het is fijn iets te kunnen
lekker
doen. Maar soms is het ook pijnlijk: Een
deel van het werk is ook mensen wegstu- franciscaanse
Armoede
ren, of soms zelfs uit ons warme halletje
weer naar buiten praten, de kou in, als ze achter de
toch niet op de lijst blijken te staan. Verder
duurste
mag ik zo af-en-toe ook meehelpen in een
van onze twee kleine kringloopwinkeltjes. gevel.. van
Enschede

Kerstbrief 31

Pagina 25

Dan moet ik van Aartine wel eerst een nette broek aan, want "die
scheur, dat is geen gezicht." Naast het werk is het hier vooral heel gezellig. We spelen vaak een potje kaart, kijken soms samen een film, en
ik leer elke avond een paar nieuwe scrabble-woorden bij. Ik woon hier
pas sinds September, maar ik voel me nu al helemaal thuis. Dat is
mooi ook, want ik blijf hier nog wel even. Ik studeer muziektherapie
aan het conservatorium om de hoek, en die opleiding duurt vier jaar. .
Dat is trouwens nog zo'n leuke om op feestjes uit te leggen, Muziektherapie. Ik zal een hint geven: Het is therapie, maar dan met muziek.
Het mag dan wel een lang verhaal zijn, maar als ik klaar ben met uitleggen ben ik toch wel heel blij dat ik geen rechten studeer, of in de IT
-consultancy werk (alhoewel mijn broer me vertelt dat dat ook best
bevredigend kan zijn). Doe mij maar lekker franciscaanse armoede
achter de duurste voorgevel van Enschede.
Herman
Woord van welkom ->Vervolg van pagina 2
Onze huisgenoot Simon, die zoveel werk verzette in ons huis, is erg ziek
en heeft veel pijn. Ondanks dat blijft hij nog steeds betrokken bij de
dingen die in huis gebeuren en geeft advies waar het nodig is. We hebben allemaal veel bewondering voor hem.
Henk, die lang bij ons woonde en als bijna groepslid meedeed, is verhuisd naar een wooncomplex aan de overkant. Dat is wel wennen voor
hem. Maar hij komt regelmatig gezellig buurten en een scrabbeltje leggen. Zo langzamerhand kunnen we weer nieuwe bewoners in ons huis
opnemen. Het is toch fantastisch dat we hen nu een kamer met eigen
douche en toilet aan kunnen bieden. We moeten wel even aan die luxe
wennen, want eigenlijk past het niet zo goed bij ons. Maar we hebben
besloten er gewoon van te genieten. De drie kinderen die nu bij ons
wonen maken ons huis levendig. Wunyo, de jongste van twee jaar
steelt de harten van de bewoners. Het is een sterretje in huis. Een bijzonder lichtje.
We kijken vol verwachting uit naar het Licht van Kerst , hopend op vrede in en om ons heen. Voor jullie allen in het nieuwe jaar:

Een sterk geloof in eigen kracht en kunnen, vriendschap en liefde van
mensen om je heen, en de nabijheid van de Eeuwige, die troost en bevrijdt; vrede en alle goeds, Ida
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Droom
In een droom liep ik een winkel binnen:
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: Wat verkoopt u hier
Alles wat U maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar ?
Ik wil graag vrede op aarde,
Dromen
van

geen honger en armoede meer,
gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect voor iedereen.

vrede
Wacht even, zei de engel,
U begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar de zaden.
Die kunt U zelf zaaien.
Lieve mensen
We zijn net met de advent begonnen en Lies ging
vóór in de viering. Ze had een krant verknipt en
daaruit verschillende woorden gehaald, opgeplakt
en in het midden gelegd. Een ieder werd gevraagd
om een woord te kiezen wat je aansprak, om deze tijd van advent bewuster in te gaan. Daarover
mocht je vertellen en hiermee werden heel persoonlijke dingen gedeeld. Fijn om zo naar het licht
van Kerst uit te reiken. Zelf hield ik mijn gedachten
vóór mij. Toch wil ik het wel delen met jullie. Het
woord wat ik pakte is "ZORG".
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Voordat ik in de Wonne woonde, werkte ik in de Thuiszorg, vele jaren.
Toen ik dan ook in 2003 naar de Wonne kwam wilde ik niets meer met
deze zorg te maken hebben. Nieuwe start !! nieuwe uitdagingen!! Als het
de afgelopen jaren toch nodig was om in huis mensen te verzorgen,
deed ik wel wat er van me werd verwacht. Toch zat er altijd wel iets van
die gedachte bij me,"je hebt het toch achter je gelaten"? Nu merk ik in
mij een verandering. Zorgen is natuurlijk heel breed, maar de zorg die ik
in mijn vroegere werk toepaste is momenteel in huis
meer aan de orde en wat
nou zo mooi is; ik kan het in
mijzelf als een gave beleven. Vroeger waardeerde ik
“Zorg, kan
mijn eigen werk toch min- ik als gave der en nu ik het opnieuw toe
mag passen op deze plek, beleven”
mag het in mij opnieuw geboren worden en daar ben ik
erg blij mee. U begrijpt de
dankbaarheid die mij vervuld om dat te mogen ervaren.
Ziekte en ouderdom zijn
niet de meest vrolijke gebeurtenissen, maar daar dichtbij betrokken zijn voelt voor mij toch als weldadig. Daarnaast is de verhuizing naar mijn "penthouse" een enorm cadeau waarvan ik intens geniet Als ik zoals nu dit met u deel voel ik mij
een intens gelukkig mens. Mag ik u allen dit geluk toewensen en laten
wij samen op weg gaan naar ons 33jarig bestaan.
liefs Corrie

Op een muur in Deventer...
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Het klein Manifest

Wordt
het ooit
nog
wat
met
mensen
van
goede
wil?

Wij, gewone burgers van Nederland, allochtoon of
autochtoon, oude of nieuwe Nederlanders, of hoe we
ook maar worden aangeduid…wij kiezen:
Voor… een vreedzame samenleving zonder geweld.
Voor… een dialoog met andere culturen.
Voor… respectvol omgaan met elkaar.
Voor… vrijheid van meningsuiting.
Voor… respect voor onze grondwet en de rechtsstaat.
Hier voor teken ik,
en doe hierbij een oproep aan alle mensen van Nederland
om dit klein manifest te ondertekenen door een reactie te
geven op site:
www.mensenvangoedewil.wordpress.com

een mooie oproep voor een betere wereld, liefdevol omgaan met elkaar en met alles. Volkert (*)

Het licht van helder zien
En inzicht in de dingen
Een licht voor jou en mij
Een licht om van te houden
Een licht om van te dromen
Dick
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vriendschap
Waar gooit vriendschap hoger ogen
dan morgen aan de rivier
Waar het water ons omringt en toelacht als een mooi gezicht vanuit de
verte.
Dick

de ijssel

Marcha doet de was in de machine, Wunyo (2) zegt: “Zo
en nu een beetje suiker erbij”.
Als de Technische Universiteit Twente een open dag houdt, kopen ze vaak teveel eten. Hun overschot mag de Wonne dan
komen afhalen. Toen we laatst de hele keuken vol hadden met
gesmeerde broodjes zijn we als experiment de straat op gegaan met drie manden vol. Conclusie: mensen nemen niet alleen graag een gratis broodje aan, het is ook een goede manier om nieuwe vrienden te maken. - Herman
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Sint en Piet op bezoek: 5 december

Elke
aardappel is
weer
anders:
Wat een
verschil!
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Dank-je-wel-pagina..voor:
Alle vrijwilligers , onze koks de medewerkers van handje Twee en de
Rommelmarkt , de vrijwilligers die in huis “ruiteren” , dank voor de
financiële ondersteuners , voor de hulp tijdens onze GROTE VER-

HUIZING voor alle goede adviezen die we natuurlijk niet á la minute
kunnen verwezenlijken, maar die wel in ons achtergrondgeheugen
werkzaam zijn. Bedankt ook voor de steun van onze gasten en huisgenoten voor het geduld dat ook jullie met ons als kerngroep hadden. Dank je wel voor het geduld, als het tijdens de bouw het maar
duurde voor je bv. een nieuwe vloerbedekking kreeg...de leden van
de Adviesraad, het bestuur van de Larinkstichting. Voor de vele goederen die ons zijn toebedeeld van groenten fruit en vis van de markt
tot de heerlijke broodjes van de UT, van de mensen aan de deur die
spullen kwamen brengen. De hulpverlening die ondersteuning geeft
aan onze bewoners. Dank, dank, dank.
Dank je wel voor zoveel goeds...

Yvonne

Groepsfoto van onze vrijwilligers
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Wonne in het kort...

Wonne



De Wonne wordt gevormd door leefgemeenschappen in
Almelo (zelfst.), Enschede en Glanerbrug



De Wonne is een vereniging met kerngroep leden die
zich ten doel stelt geld en goed SAMEN TE DELEN.



De Wonne is een religieuze interkerkelijke gemeenschap
die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth, Franciscus van Assisi, Gandhi en anderen.



Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het opvangen van
mensen in probleemsituaties, het runnen van twee
kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning.



Veel vrijwilligers (+/- 25) ondersteunen het dagelijks
werk: koken, sorteren van kleding, gastvrouw/heer zijn,
etc.



Alle kerngroepleden zijn mentrix/mentor van één of
meer gasten.



Elke werkdag is er ‘s ochtends om 9.00 uur een werkbespreking om het dagelijkse werk te verdelen.



Voor geïnteresseerden zijn er “meeleefweken”, waardoor
de deelnemers uit eigen ervaring een beeld van De
Wonne kunnen vormen.



De Wonne Enschede viert op 22 april 2012 het 33 jarig
bestaan. (ontstaan in 1979).



De Wonne is een ANBI instelling d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is. Bankgironr: 4142299

betekent
GELUK

Contact en info via:
enschede@wonne.nl en www.wonne.nl
Telefonisch: 053 4318787
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Wilmink theater

Nieuwe vleugel

wintertuin

Namenketting de Wonne Enschede
Aartine- Amili - Annie –Arnulf- Ayelle –Bert- Betty- BillCorrie- Coos- Dick- Darian- Ellen- Eline –Hans- HarrieHerman- Francine- Ida- Magda– Mannes-Marcha- MatthiasMichel- Nicky- Piet -Remco- Servaas- Simon- Twan- YvonneWillem- Wunyo
………….….Jij hebt me bij mijn naam genoemd! ……………………..
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De
Minderbroeders
Kapucijnen in
Den Bosch
zorgden weer
voor de
cijfertjes.
Onze dank!
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Financiën

“Trek de aandacht van de lezer
door hier een interessant citaat uit
het artikel te typen.”

Om met Arnulf te spreken:
Decent, de centen.

De Wonne
Noorderhagen 25
7511 EK
Enschede
www.wonne.nl
Giro: 4142299

