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    De Wonne...onderweg 

    naar nieuwe vormen 



 We heten je welkom!    
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Een begroeting die tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid 

meer is...Hoe ver willen we gaan met onze gastvrijheid, dat 

geldt nationaal, maar ook in ons huis stellen we grenzen. Ja-

renlang was onze gastvrijheid (leek het) onbeperkt. Ook wij 

moeten nu aan de poort met nieuwkomers in ons huis schrifte-

lijke voorwaarden laten tekenen voor een tijdelijk verblijf. Een 

van de kernwaarden was en is dat de Wonne een doorgangs-

huis is, maar de voorzieningen zijn inmiddels zo comfortabel 

dat we moeten aandringen op vertrek bij te langverblijvende 

gasten. Daarin proberen we naar ieders persoonlijke mogelijk-

heden en onmogelijkheden te kijken. Vorig jaar schreven we: 

Geloof me, dat naast de euforie die uit sommige bijdragen 

spreekt, er ook een nuchtere werkelijkheid is van alledag. Het 

is ook in De Wonne niet altijd rozengeur en manenschijn. Ge-

meenschapsleven is een werkwoord en daar moeten we in in-

vesteren.  En ook..Een gemeenschap vormen die elkaar draagt 

daar is niets romantisch aan. Het is elke keer opnieuw begin-

nen. En het is eigenlijk altijd een wondertje als het lukt  

Nog altijd actueel! 

Een korte terugblik op het jaar: de ingroei van de aspirant 

groepsleden in onze kerngroep is een feit. Coos en Willem, die 

elk op hun eigen wijze een plek gaan krijgen in de kerngroep 

zullen per nieuw kalenderjaar lid zijn van de Wonne. We gaan 

dat in januari een officieel tintje geven tijdens één van onze 

zondagse huisvieringen. Machiel de derde aspirant kon zich uit-

eindelijk niet vinden in onze setting, en woont voorlopig nog als 

vrijwilliger in ons midden. De nieuwe kerngroep, zo mag je het 

wel zien, zal op termijn versterking behoeven.. 
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Maar we hebben een groep “steunberen” die op velerlei wijze 

inspringt en verantwoordelijkheid meedraagt. Dankbaar zijn we 

voor de vele gaven die we hebben ontvangen. In natura en ook 

in klinkende munt! De gezondheid van Arnulf blijft aan de broze 

kant: na een mislukte heupoperatie verblijft hij in verzorgings-

huis De Hatteler. Francine is met de voorbereiding bezig om 

naar Etten-Leur te verhuizen, haar Moederhuis. Na een reeks 

van jaren zijn Anna en Herman uitgevlogen; eerst een wereld-

reis en daarna...lees hun artikeltje in deze Nieuwsbrief. Ellen 

omringen we in haar ziekte, en hopen op herstel. Ook onze 

groepsbegeleider Piet van de Hooven wensen we het beste toe 

gezien de fysieke omstandigheden, die mede aanleiding zijn om 

het regelmatige contact met hem als coach te gaan minderen. 

Vrede en alle goeds! 

Dick Smeijers 

 

 

 

 

We wensen iedereen goede feest-

dagen en een nieuw jaar vol 

vreugde! 

www.wonne.nl 

enschede@wonne.nl 
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De heiligheid van het onvolmaakte 
 
Ik heb altijd wat moeite gehad met de plechtigheid waarmee 
mensen ineens gaan handelen en spreken in vieringen. Rituelen 
die met uiterste precisie uitgevoerd moeten worden, teksten 
waarin geen hapering mag klinken, gladgestreken kleren, glad-
gestreken gezichten. Het moet allemaal zo mooi en goed moge-
lijk, want het is een heilig gebeuren. 

In onze gebedsmomenten en vieringen gaat het er heel an-
ders aan toe. Behalve dat ze eenvoudig en aards van opzet zijn, 
verlopen ze zelden rimpelloos. Mensen komen later binnen of 
gaan tussentijds even weg, het doosje lucifers blijkt leeg, de 
wijn vergeten, het verkeerde lied wordt ingezet… Er mankeert 
altijd wel iets aan. In mijn beleving doet die onvolmaaktheid 
echter niets af aan de schoonheid van de vieringen. Integen-
deel: het maakt ze juist zo mooi, zo kwetsbaar en echt. 

Die ‘gewoonheid’ van het geloven en vieren, die verweven-
heid van spiritualiteit met het alledaagse, was onder andere wat 
mij 3 jaar geleden in de Wonne aantrok. Hieraan–en aan hoe 
bijzonder het eigenlijk is- werd ik herinnerd door een gesprekje 
met een meelever, na afloop van een dagsluiting die wat rom-
melig en lacherig verliep. Mieke, zo heette ze, merkte op dat ze 
de onrust tot haar verbazing helemaal niet als storend had erva-
ren. “Ergens anders zou het me misschien gestoord hebben, 
maar hier kan ik het hebben. Op de een of andere manier doet 
het niets af aan de gewijde sfeer. Het hoort bij dit huis.”  

Inderdaad, het leven in huis gaat ’s avonds mee de kapel 
in. Met de geluiden in en om huis die duidelijk hoorbaar blijven, 
met onze stemming en ervaringen van die dag. We delen wat 
ons bezighoudt, zijn extra lang stil, lachen of houden elkaar 
even vast. Het is elke keer anders. Ik ben blij met deze ruimte, 
met de levendigheid en spontaniteit. Onze vieringen zijn verre 
van glad, maar rimpelig als het leven zelf. 

Maar betekent heilig toch ook niet 
‘heel’? Dat alle aspecten van het leven een 
plek hebben in het geheel? Dus ook wat niet 
mooi en strak is, en ook wat niet lukt. Leo-
nard Cohen zong: “There’s a crack in every-
thing. That’s how the light gets in.” Juist 
door de scheurtjes kan het licht binnendrin-
gen. Dat vieren wij, iedere zondag, iedere 
dag. Anke 
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Ik zag een schilder die met verve kwastte...  

Het is vandaag 13 december 2015. 
We ontstaken tijdens de viering de derde 
kaars van de Adventskrans om met dit te-
ken samen op weg te gaan naar het feest 
van Kerstmis. 
Tijdens dit weekend zal ook gewerkt wor-
den aan de Wonnekerstbrief die met hon-
derdtallen op het eind van deze maand de 
deur uitgaat, zodat u zien en lezen kunt 
hoe het ons afgelopen jaar is vergaan. 
Ikzelf beleefde een bijzonder Wonnejaar. 
Een jaar waarin ik de aanwezigheid van Arnulf erg heb ge-
mist en waarin ik mijn besluit heb genomen om vanuit de 
Wonne in Enschede terug te gaan naar mijn klooster in Etten 
Leur. Het was geen gemakkelijke beslissing, toch ben ik er 
van overtuigd dat het, zij het met pijn in mijn hart, een goe-
de keuze is. 
Een Keuze waar ik zelf achter sta en die ik in alle openheid 
tegemoet ga. 
 
                                  'n Zegenrijk jaar gewenst 
 
Francine van den Broek  
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Hoopvolle tekenen 

Wandelend in Hof Espelo zie ik dat er heel 

veel bomen zijn gekapt. De stammen, af-

gesneden van hun wortels, liggen hoog 

opgestapeld. Wat een kaalslag, schiet het 

door me heen.  Tegelijkertijd zie ik ook dat 

er licht en ruimte is gekomen op de kale 

plekken.  Het zonlicht kan de bodem weer 

bereiken. Een nieuw spel van schaduw en 

licht ontstaat. Oud maakt plaats voor 

nieuw leven. Dat doet me denken aan de Wonne. Een aantal 

jaren geleden vroeg Aartine mij of ik als vrijwilliger mee wilde 

doen. Na enige aarzeling ben ik er aan begonnen. Zou het wel 

iets voor mij zijn? Kan ik het waarmaken?  Gaandeweg ontdek-

te ik door de gewone werkzaamheden heen het bijzondere. De 

Wonne als een huis vol verrassingen. Geen dag is  hetzelfde. 

Verveling bestaat er niet. Elke ontmoeting is  een uitdaging, 

van puzzel tot gezelligheid. De tuin biedt verstilling en rust. 

Maar er is veel aan het veranderen. De oude kerngroep, de er-

varen werkers en oprichters van weleer zijn om gezondheidsre-

denen, leeftijd en anderszins  hun verantwoordelijkheden aan 

het afbouwen en dragen die over aan een volgende generatie 

van kerngroepleden in opbouw. Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat 

gepaard met een zoekproces. Pas ik in de setting van de Won-

ne? Spreekt de spiritualiteit van Franciscus mij aan? Hoe draag 

ik die uit? Hoe geef ik er handen en voeten aan? Verstaan we 

elkaar daarin? Zodanig dat we er in groeien en de Wonne een 

goed klimaat heeft om er voor langere of korte tijd te wonen. 

Om open huis te kunnen bieden aan allerlei mensen en  groe-

peringen in de samenleving. Waar dialoog gevraagd is, nu 

meer dan ooit. De vredesvlam in de wintertuin is daar een stil 

teken van. De glas in lood ramen met hun kleurige symbolen 

stralen het uit. De planten in de wintertuin beamen het stilzwij-

gend. Nu wij nog. Lies 
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Een jaartje verder….. 

Wat toen nieuw was is nu al weer oud. 

Na zo’n anderhalf jaar wonen in de Wonne heb ik al heel wat 

mee mogen maken. Wat is dit toch voor een huis? Een bijzon-

der huis en dat is het! Er zijn hier verschillende mensen met 

ieder hun eigen (verschillende) wensen.  

En zoals in de “gewone” maatschappij weet een ieder het be-

ter dan de andere. Er bestaan dus vele waarheden.  Maar: Ik 

weet het natuurlijk allemaal wel het beste……Dus ook hier in 

huis geldt: wat is dan waar? Het woordje “waar” heeft in dit 

geval hier, voor mij, twee betekenissen, “waar” in de zin van 

dat iets zoek is of verplaatst of gewoon verdwenen, of “waar” 

in de zin van zeker weten.  

Aan mij de keuze, elke dag weer, vanaf het opstaan tot slapen 

gaan, ben ik daar tevreden mee of ga ik me vandaag daaraan 

lopen ergeren? Heb ik er vrede mee dat een ieder zijn/haar ei-

gen waarheid heeft, heb ik weer geen gelijk! 

Of dat er weer eens gereedschap of zo niet op de juiste plek is 

teruggelegd, zo irritant!) Het gaat in huis “allemaal” niet zoals 

ik het zou wensen, en blijkbaar geldt dat voor bijna elke be-

wonner.  

De Wonne is voor mij een oefenschool om barmhartig te wor-

den, op vergevende wijze begrip tonend voor iemands moei-

lijkheden, dus niet in de betekenis van medelij-

den (ik hoef niet meer mee te lijden, dat helpt 

niet, uit ervaring). Wanneer ik dat kan weet ik 

dat ik ook mijn eigen moeilijkheden onder ogen 

kan zien en aanvaarden en hoef ik niet meer 

mee te lijden met mijzelf.  => 
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Mooie lessen, waarbij Franciscus het voordeed hoe dat 

te doen in de praktijk. Weet ik dat zeker? Tja…..De 

Wonne is in beweging! 

We zien de veranderingen binnen de kerngroep. Op de 

donderdagochtend vergaderingen is dat goed merkbaar. 

Vorig jaar zaten we daar met ons negenen en nu met 

ons vijven, soms ook met vier. Een halvering eigenlijk 

dus. En dat is best een uitdaging! Zeker in tijden wan-

neer het ook wel eens kan stormen in huis. Soms voel 

ik me dan ronddobberen in een sloepje op de grote oce-

aan. Durf ik dan ook te vertrouwen?  

Het huis behoeft veel onderhoud. Het buitenaanzicht, de 

vele ramen en deuren, wordt door de eigenaar, het La-

rinksticht, komende periode gerepareerd en geschilderd.  

Alles aan de binnenzijde mogen wij zelf onderhouden.  

Het gaat in dit geval over schilderwerk van de ramen en 

deuren aan de binnenzijde en de muren en plafonds van 

de kamers. Dat alles naast de “dagelijkse” onderhouds-

klussen. Wij zijn hiervoor aan het bedenken hoe we dat 

in het vat gaan gieten. Ideeën genoeg. En toch bestaan 

er vast meer ideeën hierover. “Leuke” uit-

dagingen allemaal hier in de Wonne! 

Willem Boelens. 

 Gelukkig hebben we de tijd...daar kun je de klok op gelijkzetten! 
  
 De sfeer kan ijzig zijn ook als het niet vriest  
 
 We zien de bui al hangen...maar de druppels vallen elders.  
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Vertrouwen 

 

Ja, ik heb een kinderlijk vertrouwen! 

Met deze zin werd ik vanmorgen wak-

ker. Maar ja, kan ik daarmee wel mijn 

verhaal beginnen terwijl de Wonne zo'n 

volwassen verhaal is! 36 jaar! Zelf leef 

ik toch ook 12 jaar in de Wonne! 

Ineens moet ik nu denken....dat ik, toen ik 12 jaar was...... Op-

eens kind af was! 

Alsof er een knop in mij werd omgezet en ik vooral goed op 

moest letten wat ik deed! 

Ik was mijn kinderlijke naïviteit een beetje kwijt…. maar het is 

weer terug! 

Ik schrijf het zo gemakkelijk op, maar het raakt me zeker wel! 

Afgelopen zaterdag mocht ik de Leerroute van de Beweging van 

Barmhartigheid beginnen, vijf zaterdagen tot aan april. 16 jaar 

geleden deed ik Lieverlede, een geloofsverdiepingsjaar en ik 

herken veel van wat ik toen mocht ervaren, opnieuw. 

En als ik soms denk, wat een stilstand in mijzelf, dan mag ik nu 

wel zeggen dat de Wonne-in-beweging mij gelukkig in doet 

zien, dat ik op deze bijzondere plek, mijn leven levend in ver-

bondenheid, in verwachting, in pijn, maar wie lijdt er niet en in 

hoop, niet anders dan in beweging ben! En wat is dat fijn! 

De groep waarmee ik 12 jaar geleden mocht beginnen, heeft zo 

langzamerhand plaats gemaakt voor een hele nieuwe groep. En 

ik begin daarin opnieuw, met mijn kinderlijke naïviteit, maar 

zeker ook met verwachting. Want wij vinden elkaar in onze 

kwetsbaarheid, in de ruimte, in het geduld en in ons geloof.=> 
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Natuurlijk doet het pijn lieve groepsgenoten los te laten, maar 

o zo veel hebben ze mij meegegeven en geven ze me nog 

steeds. Dank wil ik zeggen aan iedereen die dichtbij de Wonne 

staat. Op zoveel manieren voelen wij ons gesteund, voel ik me 

gesteund. 

Ik hoop dat ik door de woorden die ik u toestuur voelbaar kan 

maken dat er eigenlijk geen woorden voor zijn, maar dat dit sa-

menleven, hoe moeilijk ook, het vertrouwen waard is. Het voelt 

als een gebed wat ik uitspreek en zo mogen wij ook iedere 

avond ons gebed uitspreken naar God en naar elkaar. 

En dan eindigen we tegenwoordig met onze zegenbede: 

 

Zegen ons en behoed ons 

doe lichten over ons Uw aangezicht 

en wees ons genadig 

Zegen ons en behoed ons 

doe lichten over ons Uw aangezicht 

en geef ons Vrede! 

 

Mag ik u die vrede toewensen, 

 

Corrie  

In herinnering... 

Op 14 november 2015 overleed Jacintha Fischer. 

Jacintha was in de jaren tachtig vrijwilliger in Handje Twee 

en een hele goede vriendin van Betty.  
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 Delen is moeilijker dan vermenigvuldigen  

advertentie 

Knibbel knabbel knuisje, wie helpt ons aan een kluisje?   

Een retraite-plekje, liefst in de natuur, niet te ver van hier, 

sober en betaalbaar.. 

Reacties naar enschede@wonne.nl 

Dit is een konijn…==> 

Ontmoeten  
 

Ontmoeten een nieuwe weg te gaan 
ik kan me er tegen verzetten het zal toch wel 
ontstaan 2x 
 
Als vertrouwen groeien mag 
voor wat is en komt en gaat 
ieder in zijn waarde laten 
wees gerust op dit bestaan 
 
Waaien zal de nieuwe wind 
los zal laten al het vaste 
waar zal worden het ongewisse 
voor de draad ermee, ja kom refr. 
 
Sterk in je schoenen staan 
gaan staan voor wat mag groeien 
kwetsbaar zijn in het niet weten 
waarom God ben Jij soms ver 
 
Laat ik jou op afstand dan 
ieder doet het eigen zijn 
wordt geboren lieve Vrede 
wordt geboren en besta! refr.  

Geschreven en ….gezongen door Corrie klinkt het nog 
mooier! 
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KERSTNIEUWSBRIE
Ik wil jongleren  

Met woorden in de lucht 

Ze hoog houden  

Uit alle macht 

Woorden die in 

Scherven vallen 

Zorgvuldig lijmen 

En hopen 

Dat ik jouw boodschap 

Zal  verstaan. 

Dick 

 

Advent 2015 

Ik zoek een koning 
Die op handen wordt gedragen 
Een vorst zo echt gewenst 
Dat hij voor altijd wordt herkozen    
                                                  
Ik zoek een koning 
Die geen zetel heeft 
Maar een gewone stoel 
Een mens om aan te raken    

Ik zoek een koning                               
Die voor jou en mij 
(Als wij bijeen zijn)                              
Onze liefde wil bekronen. 

Ik zoek een koning                         
Voor jou en mij                          
Die als het er op aankomt      
Ons zal dragen. 

Dick 
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Hou je nog van me? Dat weet je toch? Maar ik wil het zo graag horen !         
Zal ik het onverwachts een keer tegen je zeggen?  

 Als we iedereen over één kam scheren wordt de wereld kaal...  

Over dankbaarheid en of wij God daarbij nodig hebben. 
 
Op een avond toen het regende en stormde en de zonnepane-
len van het muziekcentrum langs mijn raam vlogen voelde ik 
grote dankbaarheid alleen al voor het feit dat ik hoog en droog  
binnen zat in de Wonne en niet hoefde vrezen voor de elemen-
ten. Daarbij ben ik voorzien van mijn natje en droogje. Later 
dit jaar kwamen op televisie beelden voorbij van druipende 
bootvluchtelingen die aan land waren gebracht op een Grieks 
eiland. Hen werd zelfs geen zeil boven het hoofd gegund. 
 
De vergelijking dringt zich onvermijdelijk bij mij op. Heb je die 
vluchtelingen gezien? Vroeg of laat 
duiken ze op in Enschede en kunnen we de televisie niet meer 
uitzetten als de aanblik ons niet bevalt, in verlegenheid brengt, 
bang of boos maakt. De emoties kunnen hoog oplopen, maar 
we kunnen hun komst niet tegenhouden hoe hoog we de hek-
ken rond de vesting Europa ook maken. Het zijn mensen zoals 
wij ,met hun eigen menselijke waardigheid, op zoek naar vei-
ligheid en meer levensgeluk. Mogen we hen dat kwalijk nemen 
en is gastvrijheid bieden dan niet allereerst een Christelijke 
plicht? Ieder mens kan toch een bijdrage leveren aan een be-
tere samenleving? Dat geldt voor gelovigen en ongelovigen, 
voor vluchtelingen en de mensen in het land dat hen gastvrij-
heid verleent, al dan niet vrijwillig. Karen Armstrong komt in 
de “Charter of Compassion” die in 2009 werd opgesteld tot de 
conclusie dat er een gemeenschappelijke bron is waaruit alle 
wereldgodsdiensten putten in de regel; “Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt doe dat ook een ander niet”. 
Terug naar de Wonne. In deze kleine vesting vind ik een af-
spiegeling van de samenleving om ons heen. De diversiteit in 
achtergrond van de bewoners in leeftijd en levenservaring, op-
leiding en intelligentie, cultuur en geloof, verblijfstatus, ge-
zondheid en financiële mogelijkheden is groot.==> vervolg op 
blz. 17 
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Steeds weer nieuw, elke dag 

verrassend en anders, nooit 

saai of té dagelijks. Zo zou ik 

het jaar in onze leefgemeen-

schap kunnen omschrijven.  

We hebben dit jaar weer men-

sen in ons midden begroet en 

weer uitgezwaaid. Het blijft el-

ke keer weer spannend of er 

een klik is met nieuwe gasten. Het afgelopen jaar hadden wij 

veel plezier met elkaar en onze gasten.  Afscheid nemen hoort 

er ook bij en het is fijn om de mensen aan hun eigen leven toe 

te vertrouwen. Van Sarina en Marcella vangen we af en toe nog 

een glimp op via FB, het gaat goed met hen.  

Inmiddels woont Annette al twee jaar bij ons. Zij wil vanaf janu-

ari 2016 vastegroepslid worden.  Hier een paar woorden van 

haarzelf:  

Het was een hele omschakeling voor mij toen ik in de 

Wonne kwam wonen, in meerdere opzichten een heel an-

der leven.  

Als geboren en getogen Glanerbrugse waren het huis en 

de omgeving mij niet vreemd. Grappig is, dat ik hier als 

klein meisje ook op de kleuterschool heb gezeten, die vroe-

ger werd gerund door de zusters 

Franciscanessen. Inmiddels ben ik 

aardig ingeburgerd en neem ik 

graag de taak op mij om een bij-

drage te leveren aan  “het  huis”. 
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We hebben dit jaar ook weer het nodige werk verzet in en om 

ons huis. Zo is het klaslokaal aardig onderweg om helemaal ‘af’ 

te zijn.  Wat was dat een grote klus. Gelukkig waren er zowel 

met NLdoet als met een klussendag via Timberland mensen, 

die mee hielpen. In de tuin hebben Anna, Esther en Annette 

gezorgd dat wij weer groenten uit eigen tuin konden eten en 

het lekker vertoeven was in onze Glanerbrugse oase. Esther is 

onze trouwe vrijwilligster geworden, die elke week klusjes 

komt doen. Met haar droge humor kan ze zich ook tegenover 

alle pubers in huis goed handhaven.  Tja en dan al die pubers… 

volop in beweging en de grenzen van de belastbaarheid opzoe-

kend, zowel die van zichzelf (af en toe is er iemand half ziek 

van vermoeidheid) als die van hun ouders. Hoogtepunten: Jet-

te’s orkest won een eerste prijs met promotie bij een muziek-

concours en Hidde mag volgend jaar mee naar het WK school-

volleybal in Belgrado. 

 

Samen Pasen vieren 
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Wij bereiken de leeftijd dat we steeds vaker te maken krijgen 

met mensen in onze nabijheid, die of ziek of stervend zijn of 

overlijden. Anja’s Omi is dit jaar overleden, net als Patricia’s 

vader. Het leven is één groot loslaten, alleen willen wij dat 

liever niet voelen.  

 

Vrede en alle goeds voor iedereen. 

 

Annette met haar twee dochters 

Klussen => 

<=  en nog eens 

klussen... 
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Wij zullen met elkaar moeten leven op een betrekkelijk klein op-
pervlak. Dat doet een groot beroep op onze verdraagzaamheid 
en wellevendheid. Explosieve situaties en onverwachte saamho-
righeid wisselen elkaar af. Chaos brengt creativiteit voort. Dat is 
ook voor buitenstaanders waarneembaar wanneer zij de Wonne 
passeren. Onverwacht zijn er hartverwarmende momenten zoals 
afgelopen vrijdag tijdens de Sinterklaasviering. 
Wat kan God daar nog aan toevoegen?  
Gisteren las ik bij het begin van de maaltijd een stukje voor uit 
een artikel van  Rinus van Warven in de Mantra ( Zin Geven 
Winter 2015/2016) Hij zegt het zo: “Geloven is weten dat het 
anders kan. Geloven is weten dat het licht het altijd zal winnen 
van het duister. Geloven is vertrouwen dat liefde sterker is dan 
angst…..Ik heb er steeds meer moeite mee mijn spiritualiteit 
onder woorden te brengen met de term 'geloven'. Ik kan niet 
meer geloven wat me op gezag van anderen wordt aangereikt”. 
 
Zelf denk ik dat het niet zo belangrijk is of God de mens ge-
schapen heeft of de mens God. Het lijkt erop dat wij niet zonder 
elkaar kunnen. De enige manier waarop God zichtbaar kan wor-
den is via de mens en het is diep treurig wanneer wij in onze 
medemens, geschapen naar Gods evenbeeld, God niet meer 
kunnen herkennen. 
 
Inmiddels woon ik bijna drie en half jaar op de Wonne.  Regel-
matig wordt mij gevraagd hoe lang ik nog kan of wil blijven. Ik 
probeer te leven in het heden en meer bij de dag. Ik ben ervan 
overtuigd dat ik op het juiste moment op de juiste plaats ben en 
hier nog iets te leren heb. 
 
Helene 

Een fragment uit een lied bij een tijdelijk afscheid van: 

Refr: Ria naar, Ria naar, Ria Ria Ria naar, Ria naar, Ria 

naar, Ria naar Brasil ! 

De dames uit de winkel, nemen het zakie over. 

Super klaargestoomd door jou. Ria naar Brasil  

( refr:)    enz...             



Eén van mijn taken...  
 
in de Wonne is gastheer zijn. Een mooie taak. Eén van de on-
derdelen is het bijhouden van het gebruik van de verschillende 
ruimtes. 
Er zijn groepen/koren die al vele jaren komen en er zijn er die 
dit jaar voor het eerst kwamen. 
Het Booster festival bijvoorbeeld: Prachtige jonge muzikanten 
in de kapel. Of het Geon- bijbelstudiegroepje. Zij komen eens 
in de veertien dagen. 
De Tai Chi groep van Jan Peters. 
Het prachtige blij- makende Cirkelzang van Moniek Korsman. 
De Spaanse viering bij ons in de kapel, elke eerste zondag… 
En de Stadsverlichting meditatie, elke tweede zondag van de 
maand. De Vredesvieringen die vanuit de Wereld Vredes 
Vlam ontstaan en elke laatste donderdag van de maand in de 
Wintertuin voor een verrassing zorgen. 
 
Afgelopen periode vroeg ik de gebruikers van de ruimtes mij 
hun pareltjes * te sturen voor in deze nieuwsbrief. 
 
*kringfeest bij volle maan in de Wintertuin is vanavond weer 
veel Ge-WONNE-N. 
 
*Het was zo donker in mijn leven, dat ik overal lichtpuntjes 
zag… 
 
*Als ik ergens binnenkom , zoek ik met mijn ogen naar iets 
moois om naar te kijken. Dat maakt alles lichter. 
 
*Men heeft het over de waarden van vrijheid en gelijkheid, 
maar tijdens de Franse Revolutie werd in Parijs ook Broeder-
schap als waarde in het vaandel gevoerd.  
En Broederschap is meer dan een vrijblijvend tolereren van el-
kaar. Eerder nog het aangaan van een daadwerkelijk verbon-
denheid met elkaar.  
Deuren open zetten voor mensen die het geweld proberen te 
ontvluchten, muren afbreken die we tussen ons hebben opge-
trokken, luisteren naar elkaar als we spreken over de waarden 
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*Vrede op Aarde De vrede is deze dagen ver te zoeken op onze 
aarde. Niet alleen ver weg, met de oorlog in  Syrië en Jemen, 
maar ook dichterbij, over AZC en Moskee. Laten we werken aan 
VREDE OP AARDE, en het vertrouwen uitstralen dat vrede mo-
gelijk is vanuit ons hart, door heel de wereld. 
 
*Schoonheid is Gods wens die in de zichtbare wereld in vervul-
ling gaat.  
 
Vrede en liefde in het nieuwe jaar wens ik u en jou.... 
 
Coos Lomulder. 
               

Franciscusviering  

Het zonnelied werkte mee... 



De nieuwe woonplek van Arnulf. 

Samen met Arnulf zit ik in zijn appartement voor het 
raam dat uitkijkt op een groen parkje waar kinderen op het aan-
grenzende speelplein zich vrolijk vermaken met elkaar. Honden 
worden door hun baasjes uitgelaten. Af en toe steekt er iemand 
zijn hand op als groet. “Ze kennen me al”, zegt Arnulf. “Leuk is 
dat. Kijk en daar zijn mijn vriendjes” en hij wijst me op de dui-
ven die op de balkonrand zitten, speurend of er nog iets te eten 
valt.  

Het was een bewogen jaar voor Arnulf. Samen willen we jullie 
daar iets over vertellen. Het begon met een versleten heup die    
zoveel pijn veroorzaakte dat het tijd werd voor een operatie;         
23 april precies op zijn verjaardag werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis. 

Wie van ons had gedacht dat het zoveel nare gevolgen zou heb-
ben. Een week  na de operatie bleek dat de kunstheup een bron 
van infectie was.Er volgden twee ingrepen om de wond bacterie 
vrij te krijgen, maar het had geen succes. 

Het sloopte de weerstand van Arnulf en hij werd heel erg ziek. 
We vreesden het ergste.Toen had de orthopeed nog maar één 
optie: de heup moest eruit. Een riskante operatie, vooral omdat 
Arnulf heel erg verzwakt was. Dit speelde zich begin juni af. De 
maanden erna waren spannend. Heel langzaam herstelde Arnulf 
zich, maar het toekomstperspectief was verdrietig. 

Hij zou niet meer kunnen lopen, zou afhankelijk zijn van inten-
sieve zorg en niet terug kunnen naar zijn eigen oude vertrouwde 
Wonne. Arnulf die altijd vol vertrouwen was, hield zich daar nu 
ook aan vast. Na een maand in een verpleeghuis gelegen te 
hebben, kon hij een appartement in een verzorgingshuis krijgen. 
Sinds 23 september woont hij daar. 

We hebben de  kamer ingericht met zijn eigen spullen,zodat je 
bij binnenkomst meteen ziet en voelt dat dit zijn plekje is . Bij 
de voordeur hangt een bordje met :  

                     Woongemeenschap  

 

Van achter het raam kunnen we de jaargetijden optimaal mee-
maken. Aan het eind van de zomer toen Arnulf hier kwam wonen 
zaten de bomen voor het raam nog vol blad.De zon speelde met 
haar stralen tussen de bladeren. Schitterend. 
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Daarna kwam de herfst met haar prachtige kleurschakering. 
Je voelt je haast één met de natuur, zeiden we tegen elkaar. 
En nu de naderende winter. Kale bomen die zicht geven op 
een wijds park met in de verte een stille weg. De kinderen 
spelen er nog altijd even vrolijk, weer of geen weer en ook 
de honden met hun baas blijven komen. Straks in het voor-
jaar schijnt er zich voor het raam een rose bloesempracht te 
ontvouwen, hebben ze ons verteld. “Daar kijk ik nu al naar 
uit”,zegt Arnulf. “Een schitterende plek hier, ik had het niet 
mooier kunnen krijgen. En ze zorgen goed voor mij; ik voel 
me thuis”. 

Dankbaar ben ik ook voor wat iedereen in de afgelopen peri-
ode voor mij heeft gedaan. Ik werd liefdevol omringd.          
Dat voelde als een warme deken.  

Vrede en alle goeds. 

Arnulf en Ida 
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Wetens 

waardig 

heden en 

andere 

zaken... 

 Dankzij Machiel hebben we een heus zwembad 

tijdens de zomer in de tuin gehad 

 Zonder vrijwilligers bestaat er geen Wonne! 

 De buitenboel wordt binnenkort geschilderd 

 Onze Anna en Herman zijn uitgevlogen 

 Zoals elk jaar: Weer lekker gegeten van de 

oogstgaven uit Hengevelde. Dankjewel! 

 Binnenkort is er weer een vrijwilligerscafë in 

De Wonne: dankbaar voor zoveel steun en hulp! 

 Alle goede gevers van geld en goed : heel 

erg bedankt ! 

 Coos en Willem zijn binnenkort aspirant-lid af 

 Beide worden per 1 januari kernleden 

 Deze Nieuwsbrief is binnenkort ook in kleur op 

www.wonne.nl te zien 

 Verschillende religieuze stromingen hebben   

hun idealen verwoord tijdens bijeenkomsten in 

de wintertuin 

 Ria wordt gemist... 

 De vredesvlam toont haar licht in onze Winter-

tuin. Zie=> www.wereldvredesvlamtwente.nl 

 Dick op Twitter volgen?: @zwemmer431 
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Steunberen... 

De Wonne kan niet zonder de geweldige steun van vrijwilligers. 
Ze zijn er in alle soorten en maten: hulp in de winkels, een 
kookbeurt, de verantwoordelijkheid voor in- en aanloop en de 
telefoon. De meeste vrijwilligers zijn al heel lang met ons ver-
bonden. Vrijwilligers die aangeven ook “iets” met de spirituele 
grondslagen van De Wonne gemeen te hebben komen regelma-
tig bijeen: zo worden wij ook als kerngroep extra gedragen. 
Mooi toch! 

 Iemand die zijn eigen afval achterlaat is een afvallige...  

 Ik kan mijn schouders wel ophalen, maar waar laat ik ze?  

 Besef van een puzzle-stukje ( 2000 stukjes ): als ik geweten  

      had dat ik zo gemist werd om het geheel compleet te maken...  

Uitspraken van  huisgenoten…... 

“Je bent hoog in mijn achting gedaald!” 

"Jij wil ook altijd in 7 sloten tegelijk lopen! Ik 

denk dan: doe toch gewoon 1 voor 1!" 

“Ik ging vroeger niet veel naar school, dat kostte me 

teveel vrije tijd..” 
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Leven na de Wonne... 

Een poosje geleden, na het avondgebed, terwijl we bij de kapel 
onze schoenen weer stonden aan te doen vroeg iemand me of ik 
het moeilijk vond om afscheid te nemen van de Wonne. Ik heb 
me best wel geworteld hier, zei ik toen. Voor mij is vier jaar 
lang, ik heb sinds mijn ouderlijk huis nergens zo lang gewoond. 
'Oh, maar dat is voor mij ook zo', zei Coos toen, die al wat lan-
ger bij zijn ouders weg is dan ik. Hij heeft gewoond in Denemar-
ken, Ijsland, Portugal, Engeland en Groningen, maar nergens is 
hij zo lang gebleven als in de Wonne. 'Voor mij is het trouwens 
ook zo', zei Corrie, licht verbaasd. En zelfs voor Francine als ik 
het me goed herinner, en die kwam toch pas rond haar zestigste 
in de Wonne wonen. De Wonne lijkt een plaats om 
tot rust te komen, niet alleen voor de bewoners, die soms uit 
een hectische situatie komen, maar ook voor de kerngroepsle-
den met hun diverse levenservaringen. Een plek waar mensen 
zich thuis voelen. Misschien is mijn eigen rusteloosheid dan ook 
wel een van de redenen dat ik in september verhuisd ben. 

Samen met Anna zijn we op een zondagmiddag weggefietst, 
naar het zuiden. De eerste stop was het klooster waar voorma-
lig kerngroepslid Bettie woont, en dat voelde goed, toch nog een 
stukje Wonne. Daarna zijn we doorgefietst, langs de  Hoog-
straatgemeenschap en de Omslag in Eindhoven, door naar de 
Taizé communiteit in Frankrijk. Daar zijn we een week gebleven, 
en nu zijn we in Zuid-Frankrijk, op weg naar La Borie Noble, een 
leefgemeenschap waar we een paar weken zullen blijven. Het is 
heerlijk om op de fiets te zijn, en tijd te hebben om na te den-
ken. En ondanks onze luxe slaapzakken en al mijn mooie spul-
len die gewoon bij mijn ouders in de opslag staan voel ik me 
toch iets dichter bij de franciscaanse traditie en de vrijwillige ar-
moede. Vooral als we bij een boer gaan vragen of we op zijn 
weiland mogen kamperen, of als we zelfgeraapte kastanjes eten 
als avondeten. 
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Buiten mijn rusteloosheid is er nog een goede reden voor 
deze tocht. We zijn op reis langs verschillende gemeen-
schappen om ervaring op te doen voor een nieuw te begin-
nen project. Samen met Sofie en Willem, twee vrienden, zijn 
we van plan om komende zomer een woongroep te beginnen 
ergens in de Randstad. Een opvangplek voor mensen zonder 
papieren, en een plek om samen ons geloof en politiek enga-
gement handen en voeten te geven. We willen een plek zijn 
waar duurzaamheid serieus genomen wordt en een plek 
waar mensen elkaar kunnen inspireren en delen in elkaars 
activisme en betrokkenheid: Een soort Wonne in het Westen. 

Nu we met zijn vieren zijn, en ons samen een beeld hebben 
gevormd van het soort woongemeenschap dat we willen 
worden is de volgende stap het zoeken naar een fysieke 
plek. We zijn op zoek naar een (huur)huis waar we met een 
man of tien in passen. Heb je tips, of wil je graag op de 
hoogte blijven, neem dan contact op met  

Hermanvanveelen@gmail.com. 

Wat we in ieder geval meenemen naar onze toekomstige 
woongroep zijn de ervaringen en ontmoetingen die we in de 
Wonne hebben opgedaan. Wat een bijzondere plek, met bij-
zondere mensen. Ik zal altijd een beetje heimwee houden 
naar de warme huiskamer waar gescrabbeld en gebabbeld 
wordt, waar levensverhalen over tafel gaan, en wij samen 
als gebroken mensen breekbare liedjes zingen op de woens-
dagavond. En de stamppot van Piet. 

Herman 

Samen met Anna 

mailto:Hermanvanveelen@gmail.com
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 Nadat de piano goed gestemd was kregen de klanken weer vleu-

gels. 

Klooster waar een 

straat doorheen loopt. 

Nu dus letterlijk… 

Brinkgaarde; ramen rechts zijn nu onderdeel  

van onze wintertuin. 
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Afscheid van 30 jaar Wonne. (vijfentw intig jaar intern, 
vijf jaar er buiten.) 

Heel serieus was ik bezig een stukje te schrijven voor deze 
nieuwsbrief. Het ging over openheid naar elkaar, vertrouwen, 
aandacht , compassie, zoveel dingen waar ik in al die jaren al 
vaker over geschreven heb. Maar ineens ging er een streep 
door. Niet dat ik ze niet meer belangrijk vind, in tegendeel, juist 
door de toenemende mate van geweld, onbegrip voor de me-
ning van de ander, raak ik er steeds meer van overtuigd dat je 
elkaar niet moet zien als individu, maar als een mens die net zo 
belangrijk is als jezelf en net zoveel recht heeft op geluk en ac-
ceptatie. 

Ik hoop dat ik in al die jaren, dat ik woonde op de Wonne, dat 
heb mogen doorgeven en uitdragen. Want de bewoners met wie 
ik een poosje op mocht trekken werden me dierbaar. Ze ver-
trouwden mij hun pijn, hun teleurstelling, hun gekwetstheid, 
maar ook hun strijdbaarheid toe. Daar ben ik dankbaar voor. 
Want hoe pijnlijk soms ook, door hun verdriet met mij te delen 
werd ik ook een ander mens. Ik leerde van hun verhalen. Ik zag 
dat het niet allemaal was zoals ik het beleefde. De leefsituatie  
die zij achter zich hadden was zo anders dan de mijne. Hoe was 
ik geworden als ik in hun schoenen had gestaan? 

Daarom vanaf deze plek bedankt voor het vertrouwen dat jullie 
me gaven, bedankt voor de tranen en de lieve gebaren. Jullie 
blijven een warm plekje in mijn hart houden en ik hoop dat je 
het leven weer een beetje aankunt en dat ik daar ook een stuk-
je aan heb mogen bijdragen. 

Ik las een wens in de Bijbel (jeremia 6 :16), die wil ik met jullie 
delen:  

Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. 

Lieve groet Ida. 

 



 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, Fran-
ciscus van Assisi, Gandhi en anderen. 

 Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het opvangen van 
mensen in probleemsituaties, het runnen van twee 
kringloopwinkels en proberen een plek te zijn voor ge-
bed en bezinning. 

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

 Alle kerngroepleden zijn contactpersoon van één of 
meer gasten. 

 Elke werkdag is er ‘s ochtends om 9.00 uur een dagope-
ning om het werk te verdelen. 

 Geïnteresseerden kunnen enkele dagen meeleven waar-
door uit eigen ervaring een beeld van De Wonne kan 
worden gevormd. 

 De Wonne Enschede viert op 21 april 2016 het 37 jarig 
bestaan. (ontstaan in 1979). 

 De Wonne is een ANBI instelling d.w.z. dat uw gift af-
trekbaar is.  

Contact en info via:  

enschede@wonne.nl  en www.wonne.nl 

Bank: NL49 INGB 0004142299 

Wonne in het kort... 
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Wonne 

betekent 

... 

mailto:enschede@wonne.nl
http://www.wonne.nl/


 

De Wonne Enschede 

Anke-Arnulf-Ayelle–Bert-Corrie-Coos–Dennis-Dick-Ellen–Francine-Guy-

Hans-Helene-Ida-Kimberly-Machiel-Mariska-Magda–Mannes-Martijn-Piet–

Piet D.-Ria-Remco–Robbert-Taco-Willem 

De Wonne Glanerbrug: 

Annette–Anja–Bennie–Cliff–-Hidde-Jesse–Jette–Jayson-Nicole-Peter-

Patricia 

………………...een naam is ons gegeven………………………... 
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 Een mantelzorger is meer dan een garderobejuffrouw  

      (of -meneer...)  

 Het is nooit te laat om een extra kerstbal in de boom te hangen...  

 Eén fout is best goed; eenvoud overigens ook.  

 Soms herken ik ze: een adviZeur...  

 Waar was je?..ik zat op de voedselbank.  

 Wat voor weer is het? De druppels hangen aan de waslijn te drogen. 

 Is Sinterklaas niet een beetje aan het verpieteren? 

Wonne 35 jaar terug 

                     ==> 
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Ida en Peter hier, en de 

Minderbroeders Kapucijnen 

in Den Bosch zorgden weer 

voor de  juiste getallen. 

Onze dank hiervoor! 
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