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Het valt niet mee om open te zijn; daar is moed voor nodig…. 

Dit najaar zijn we begonnen met het inzetten van een stevige 

verandering. Van elke huisgenoot verwachten we dat er een 

( hernieuwde) overeenkomst wordt getekend voor de tijdelijk-

heid van het verblijf in De Wonne. Dat is een trendbreuk met 

de laatste jaren waarin we daar te losjes mee zijn omgegaan. 

De Wonne in de verandering, of in transitie zoals we ook wel 

zeggen en dat is nodig om weer een doorgangshuis te kunnen 

zijn. We gunnen iedereen een goede plek maar zonder toe-

komstperspectief in De Wonne is geen optie. We stellen ieder-

een, afhankelijk van de situatie ruimschoots in de gelegenheid 

een goede route uit te zetten. 

We zetten in de komende tijd in op acceptatie van gulden basis-

regels die voor onze gemeenschap zo van belang zijn. Ik noem 

als voorbeeld het gezamenlijk dragen van de voorkomende 

werkzaamheden die aan het begin van de werkdag worden ver-

deeld. Te vaak wordt er gekeken naar de ander die dan maat-

staf wordt voor eigen handelen.  

Ik schreef open zijn daar is moed voor nodig…in vergelijking 

met het verleden is er veel meer ondersteuning van buiten 

( wijkcoach / adviesraadsleden ) Voor moeizame processen als 

de herijking van De Wonne verloopt dat in volle openheid en 

transparantie : we laten ons volledig in de keuken kijken en 

stellen ons kwetsbaar op. De Wonne blijft mensenwerk en juist 

door de bemoeienis van buitenaf kunnen we zelfreinigend ver-

mogen ontwikkelen, waardoor mogelijke blinde vlekken kunnen 

verdwijnen.  
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We wensen iedereen goede feest-

dagen en een vreudegevol nieuw-

jaar!! 

www.wonne.nl 

enschede@wonne.nl 

De Wonne zou niet bestaan zonder de steun van onze gasten 

die van goede wil zijn; de vrijwilligers in de winkels en onze 

keuken. De zogenaamde steunberen die dicht om ons heen 

ons dragende kracht geven. Ook de Adviesraad en alle goede 

gevers van geld en goed zorgen er gezamenlijk voor dat De 

Wonne overeind blijft in de branding van de tijd… daar zijn we 

heel dankbaar voor! 

Het afgelopen jaar is Francine verhuisd naar haar moeder 

klooster in Etten-Leur, na 25 jaar inzet! Met Arnulf gaat het 

het gelukkig naar omstandigheden beter en herstel vordert 

beetje bij beetje. Harrie kampte met lichamelijke ongemak-

ken, en moest toch, relatief kort na zijn afscheid en zijn 80 

jaar-feest, definitief afscheid nemen van het leven; zie ook 

het - in herinnering aan Harrie - elders in deze Nieuwsbrief. 

Van een andere orde maar ook spijtig voor ons vertrokken 

Anna en Herman naar Amsterdam om daar ( gelukkig voor 

hen!) te werken aan gemeenschapsvorming voorlopig nog 

onder de paraplu van het Jeanette Noëlhuis; we houden dier-

bare herinneringen aan de vele avonden dat ze al spelend en 

zingend in ons midden waren… => 



Pagina 4 => In deze Nieuwsbrief ook een oproep voor nieuwe 

kerngroepsleden: van harte aan bevolen om te versprei-

den en onder de aandacht te brengen! De kerngroep is 

momenteel niet groot: 4 intern en ikzelf buiten-

kerngroeplid; Ida die afstand heeft genomen maar nog 

wel de financiële zaken doet als zelfstandige klus en we-

kelijks mantelzorger is voor Arnulf. De externe begelei-

ding van de groep is dit voorjaar van Piet van der 

Hooven overgenomen door Anneke Klunder uit Deventer. 

Al met al zijn we de komende maanden druk met de her-

bronning van De Wonne en kunnen we jullie steun daar-

bij niet missen. 

Namens de kerngroep, 

Dick Smeijers ( voorzitter ) 
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VOOR ALLES IS EEN TIJD 
  
Ja, de kopij-datum is al wel verstreken. 
Dit jaar kost het me wat meer moeite om mijn verhaal te doen. 
De emoties spelen wat meer mee, alle gebeurtenissen raken me 
meer. En toch wil ik, misschien wel juist nu, woorden aan het 
papier toevertrouwen. 
Vertrouwen, vaker heb ik dit woord genoemd, en ook nu welt 
het regelmatig in mij op. 
De Wonne 38 jaar bijna en ik maak er 13 jaar deel van uit.  
Ik voel me verbonden met een ieder die er deel van uit maakt. 
Bewegen is letterlijk en figuurlijk noodzakelijk in ieders leven. 
Bewegen, bewogen zijn. Toch is geduld dát wat het meest ge-
vraagd wordt, want veranderingen vragen tijd. Stapje voor stap-
je vooruit. 
En wat is het dan bijzonder dat zoveel trouwe vrijwilligers ons 
blijven steunen. 
Mensen van de Raad van Advies ons met raad en daad bijstaan. 
Dag aan dag is het dat er een cadeau aan mij gebeurt, aan ons 
gebeurt. 
Door alle moeilijkheden heen, schijnt er toch steeds weer een 
straaltje zon, een opbeurend verhaal, een heerlijke maaltijd, 
een bezoekje, een lach, een vriendelijk woord, een groep jonge-
ren die hun Kloosterboerderijfestivalletje bij ons houden!  
Mooie gedachten, een plantje door een koffieklant gegeven, een 
gast verzorgd een andere gast. 
Bezoek aan het ziekenhuis, samen spullen ophalen, dagelijkse 
toch heel bijzondere dingen. 
We willen weer "een groot huisgezin" zijn. 
Dat is wat de Wonne beoogt en waarin we het samen-zijn voor 
ieder-één laten gelden. 
En dat vraagt om actie, niet alléén voor de kerngroep, niet 
alléén voor onze bewoners, 
maar voor ons allemaal, stuk voor stuk. 
Voor alles is een tijd!  
Dat wel elkaar met mildheid mogen aanvaar-
den. 
 
Een mooi nieuw jaar toegewenst.     CORRIE 
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     28 juni 2016  + 

In memoriam   Harrie Lahaije 

 

 

Lieve Harrie, ik wil toch nog een paar laat-

ste woorden aan je meegeven. We moch-

ten tenslotte 18 jaar met elkaar optrekken 

in het gebeuren van de Wonne. Jaren 

waarin we elkaar goed hebben leren ken-

nen. Jaren waarin we elkaars zwakke en 

elkaars prachtige kanten hebben ontdekt. 

We hadden soms verschillende inzichten die weleens tot con-

flict konden leiden, maar uiteindelijk brachten dezelfde idealen 

en de liefde voor de Wonne ons heel dicht bij elkaar.  

Je was een kleurrijke enthousiaste man, zowel in je kleding 

meestal roze met je onafscheidelijke Afrikaanse hoedje als in 

je passie voor al wat aandacht verdiende in onze samenleving. 

Onze liefde en zorg voor sommige medebewoners konden we 

goed met elkaar delen. We  mochten de peter en meter van 

Imara zijn en ook de toen kleine Aramya was ons kindje. 

Daarin was er nooit enige rivaliteit. Dat voelde heel goed. 

Het was gezellig als jij ’s avonds nog even in de huiskamer 

kwam. Je had veel te vertellen, had interessante verhalen en 

deed graag een spelletje boerenbridge mee. Je weet dat ik 

niet graag naast je zat want je keek altijd achter mijn kaar-

ten. Heel openlijk hoor en had enorm veel plezier als ik daar 

verontwaardigd over was. Wat is er met jou aan de hand kon 

je dan spottend zeggen. Je was een man met  gebruiksaanwij-

zingen. En die gebruiksaanwijzingen waren niet altijd even ge-

makkelijk. Nu had ik het voordeel dat ik schijnbaar aardig 

goed met die gebruiksaanwijzingen overweg kon. Je kon heel 

veel van mij hebben. Ik had er ook behoefte aan om de hefti-

ge reacties van jou in de groep eerlijk met jou te bespreken. 

Je kon me soms ook behoorlijk in de maling nemen.  
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Ik vond je vanmorgen weer aardig eigenwijs , zei ik soms . Dan 

keek je me aan en ik zag de pretlichtjes in je ogen : hoe zo ,zei 

je dan :vertel !! En als ik er dan met je over gesproken had zei 

je tot slot : ida , ik houd steeds meer van je. Een gevleugelde 

uitdrukking die jullie vast wel zullen herkennen. 

Ook de serieuze gesprekken met jou waren fijn . In de manier 

van geloven waren we soms heel verschillend . Met esoterische 

dingen had je niet zoveel. Maar ik merkte dat je heel diep ge-

raakt kon worden door een tekst of een lied. Het Onze Vader 

was je heel dierbaar. De verbinding tussen mensen, letterlijk  

elkaar een hand reiken in het avondgebed in onze kapel of tij-

dens onze huisvieringen. 

Lieve Harrie er is zoveel wat we samen hadden en ik nooit zal 

vergeten. Je houdt een warm plekje in ons hart en daar is geen 

gebruiksaanwijzing voor nodig. 

IDA 



 

Pagina 8 

AFSCHEID VAN Francine 

Ze schreef vorig jaar: …...en waarin ik mijn besluit heb geno-
men 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 goede keuze is. 
Een Keuze waar ik zelf achter sta en die ik in alle openheid te-
gemoet ga. 
 
                                   
 
 

Afscheidsviering Francine  17 januari 2016 
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        TIJD 

 

gedachten vliegen zonder vleugels 

gaan op reis zonder bagage 

blijven hangen in mijn ziel. 

ik koester en verhaal ze,  

geef ze ruimte om te wonen. 

met de warmte van de woorden 

wordt verwachting opgewekt. 

op de grens van tijd en ruimte  

waar de schaduw langer wordt 

is mijn blik nu helder  

zonneklaar en helemaal gericht 

op woorden die gaan komen, 

die gaan dagen,  

op hun eigen tijd  

in het nieuwe jaar! 

 

Dick  
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De Wonne Glanerbrug onderweg 

Het was een bewogen jaar met veel hoogtepun-

ten. Het lijkt als of het leven zich gecompri-

meerd voltrekt. Op het gebied van gasten heb-

ben we ook weer nieuwe ervaringen opgedaan, 

en niet alleen positieve. De mensen die bij ons 

kwamen wonen, hadden meer zorg nodig dan 

mogelijk was in onze leefgemeenschap en we 

hebben veel moeite gedaan om het proces van 

weer zelfstandig gaan wonen te bevorderen. Het was een ener-

verend tijd. Daarna moesten we letterlijk weer op adem komen. 

 

 

Wij waren blij met al-

le werk dat is verzet 

tijdens NL doet. De 

keuken is weer fris 

groen geworden. Tu-

bantia kwam langs en 

er kwam een mooi in-

terview in de krant ; 

een interview met 

vrijwilligster Rita 

Muijs.  
(Het hele artikel staat overi-

gens op onze website: 

www.wonneglanerbrug.nl). 

 

 

Hidde was met het school volleybalteam 

mee naar het Wereldkampioenschap voor 

schoolteams in Belgrado. Een hoogtepunt, al 

waren de meeste teams te sterk voor hen. 

Voor de eer en feestvreugde is de laatste 

wedstrijd gewonnen. 
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In mei  Anja en Annette getrouwd. Een emotio-

nele dag in huis. Wij zijn dankbaar dat we dat 

konden vieren met de mensen van dichtbij en 

ver af.  

 

 

Onze poes Simba nadert de 20 jaar. Dat is haar 

goed aan te zien. Hoe moeilijk ze ook loopt, ze 

komt nog steeds aan om geaaid te worden.  

We wagen het erop en proberen het met een 

jong katje erbij. Familie 

van Esther, onze vrijwilligster, had zich 

ontfermd over een jong katje dat ze in 

het bos hadden gevonden, flink verma-

gerd maar gezond.  

Hij is bij ons gekomen, en we noemen 

hem ‘Paulus’. Ja inderdaad, naar de 

boskabouter. Dat willen zeggen sómmigen van ons noemen 

hem zo. De pubers in huis vinden  

dat HELEMAAL niet kunnen en noemen hem Kevin of …  

 

 

Dit jaar hebben we weer 

een Tuinfeest gehouden, 

deze keer met als the-

ma:detectives. Onze ko-

nijnen waren allebei 

verdwenen en alle gas-

ten moesten helpen 

speuren. En er is ontzet-

tend fanatiek gespeurd. 

Met hun hulp zijn de ko-

nijnen toch gezond en 

wel weer aangetroffen. Het was geslaagd voor iedereen, want 

wij hadden van tevoren ook al ontzettend veel lol bij het be-

denken van de opdrachten voor de speurders. 



Pagina 12 Wonne Glanerbrug  vervolg.. 

 

Na 9 jaar bij ons gewoond te hebben, zijn eind oktober Patricia, 
Cliff en Jesse verhuisd naar een eigen woning in Enschede Zuid. 
Zoals gewenst in de buurt van haar moeder en ze genieten nu 
van het eigen “rijk”.  

Sinds 4 weken hebben we ook weer een nieuwe gast, Petra, die 
al aardig de weg in huis vindt, en ons sommigen dagen mega laat 
lachen door haar droge humor.  

Zo gaat een jaar in sneltreinvaart voorbij en kijken we uit naar 
het volgende jaar. Het is voor Jette en Hidde examenjaar zijn en 
velen onder jullie kunnen zich voorstellen hoe enerverend dat is , 
ook voor iedereen die meeleeft rondom onze examenkandidaten. 

Vrede en alle goeds!  

De Spaanse gemeenschap komt maandelijks in onze  

kapel bijeen, met jubilerende pastor in het midden! 
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Einde Jaar 2016, 
 
Nu ik al weer een tijdje wat meer in De Wonne ben voel ik ook 
weer de enorme kracht die er van dit mooie kleine dorp in een 
groot huis uitgaat. 
Ik geniet van de vele verschillende persoonlijkheden die het 
huis bevolken, ieder met zijn/haar eigen karakter en “eigen”-
aardigheden. 
Toch is het nog steeds De Wonne zoals ik die, samen met mijn 
echtgenote, ruim 36 jaar gelden in het prille begin heb leren 
kennen. 
Een groep mensen waarvan een deel tot de kerngroep behoord 
en een deel als gast in dit oude klooster verblijft en SAMEN De 
Wonne maken tot wat ze is… 
 
Tijden zijn inmiddels wel veranderd, waar in het begin de waar-
den van Franciscus en Ghandi een verbindende factor en inspi-
ratie vormden is De Wonne in zijn geheel in deze tijd steeds 
meer een verzameling individuen die ieder met zijn of haar ei-
gen reden voor langere of kortere tijd in De Wonne verblijven.  
  
De Wonne staat op een belangrijk kruispunt in haar bestaan. 
Met het langzaam wegvallen van de oude kerngroep leden, voor 
een deel religieus geïnspireerde krachtige persoonlijkheden, is 
het tijd om samen met alle bewoners en betrokkenen nieuwe in-
spiratie te vinden en een realistische koers uit te zetten. 
 
Zoeken is een belangrijk deel van geloven. 
Ik ervaar deze zoektocht soms als lastig maar ook steeds vaker 
als boeiend ! 
Ik ben er van overtuigd dat De Wonne juist in deze harde, indi-
vidualistische, narcistische wereld bestaansrecht heeft. 
Ik geloof dat De Wonne SAMEN met haar gasten, steunberen en 
vele vrijwilligers een nieuwe koers uit kan zetten en ben nog 
steeds blij dat ik daar een bescheiden bijdrage aan mag leve-
ren. 
De Wonne en al haar bewoners zijn het zeker meer dan waard !! 
Vrede en alle goeds, 
  
Peter Lucassen ( lid Raad van Advies en steunbeer ) 



 
Afgelopen zomer toen het zo heet was…. 
 
te heet voor mij. Dacht ik even aan de winter en aan een bij-
drage voor de nieuwsbrief. Het leek me bijzonder om een warm 
verhaal in de koude winter te hebben. Het is inmiddels eind ok-
tober en vanavond komen we weer bij elkaar zitten om elkaar 
verhalen en/of gedichten te vertellen of voor te lezen. Dat de-
den we een periode op de woensdagavonden, zingen, verhalen, 
gedichten, raadsels, witsokken.  
 
Afgelopen jaar kwam ik op verschillende manieren met de fami-
lie Sibbing in contact. Dat is mooi, dat is mooi, uiteindelijk.  
De familie Sibbing vind ik een 
bijzondere familie. Neem nou 
Arnulf en zijn drie broers, al-
thans de broers die ik de afgelo-
pen jaren heb mogen leren kennen. Nand en Gé en Pim. Zo 
verschillend alle vier. En Ria en Ymke en Miranda en Hans en de 
moeder van Hans en de kinderen van Hans en Miranda en Mar-
cha en Wunjo en Vin en Marcel en Ida en Francine en Betty en 
Dick en Aartine en Harry en Corrie en Franciscus en Anke en 
Willem en Piet en Ellen en Machiel en Paul en Martijn en Bert en 
Taco en Ria en Guy en Dennis en Hans en Magda en Pieter en 
Mannes en Ayele en Helene en Jan en Vincent en Lies en Bea 
en Monique en hij en zij en wij allemaal......... 
Ieder mens heeft iets unieks goeds in zich, ieder mens. 
Wij allemaal ? Ja, wij allemaal. 
 
Coos.   
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Ieder mens heeft iets 

unieks goeds in zich... 
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Oproep! 
 
 
               
 
Franciscaans leven in het hart van de stad Enschede,  
 
[in openheid voor alle religieuze tradities en die kiezen 
voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping,] 
 
met als pijlers gastvrijheid, hergebruik en spiritualiteit, 
praktisch gerealiseerd door het opvangen van mensen in 
probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwin-
kels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezin-
ning.  
 
Zoek je een bijzondere manier van leven, ben je een beetje 
flexibel, kun je goed met mensen overweg én heb je idealen 
van samen delen.. van geld en goed.. dan is De Wonne moge-
lijk iets voor jou. Misschien als vrijwilliger of wie weet, na een 
[uitgebreide] periode van kennismaking en ingroei, als lid van 
de kerngroep.  
 
Bel voor informatie en meeleefmogelijkheden 053-4318787 of 
liever mail naar enschede@wonne.nl, of neem een kijkje op on-
ze website www.wonne.nl 

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


Clowns begrijpen het.. 
 
Ons huis, wordt wel eens gezegd, is een samenlving in het klein. 
Net als erbuiten klinken ook binnen onze muren momenteel re-
gelmatig populistische geluiden. Men verlangt naar een sterke 
man die hier de boel wel weer eens even op orde zal brengen, 
naar ‘korte metten’ en ‘klare taal’, naar een vuist op tafel, en 
ook in mij welt wel eens zo’n gedachte op. 
 
Critici vinden onze compassie en geduld lief, maar niet effectief. 
En in sommige gevallen is dat inderdaad zo. Maar niet in alle. 
Het lastige is echter dat zich dat zo moeilijk laat bewijzen, om-
dat het vaak gaat om diepgaande, langdurige groeiprocessen. 
Met het blote oog nauwelijks waarneembaar, zoals de groei van 
een boom; die wordt ook pas opgemerkt als ie ‘ineens' de schut-
ting raakt.  
 
Ik zou wel een nieuwe beweging willen beginnen. Een pipolisti-
sche beweging. Want clowns begrijpen het. Zij weten als geen 
ander hoe het is om kwetsbaar te zijn en dat maar gewoon te la-
ten zijn en zien. Zij begrijpen dat je soms meerdere malen, 
soms zelfs heel vaak, iets opnieuw moet proberen voordat het 
lukt. Ze zijn geduldig, zachtaardig en mild, voor anderen en voor 
zichzelf. Clowns slaan niet met hun vuist op tafel, maar doen 
‘deze-vuist-op-deze-vuist’. -Oh nee, dat was Ome Willem.. Maar 
was dat niet ook een pipolist? 
 
ANKE 
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Ik zou wel een nieuwe bewe-

ging willen beginnen.. 
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Schoonheid in zicht 

 

Verleden tijd  

Geen moment oog 

Voor wat komen gaat  

Genoeg aan onrust  

Volgeraakt door zorgen  

Van vandaag  

Verspeelt de kans licht 

En lucht te zien en  

Schoonheid  

Van wat is 

In louter licht komt inzicht  

Gevoel wordt aangeraakt 

In klank en kleur  

Kan schoonheid stralen. 

 

Dick  

KAARTJES  

FRANCINE 
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Wetens 

(w)aardig 

heden en 

andere 

zaken... 

 Zonder vrijwilligers bestaat er geen Wonne! 

 Zoals elk jaar: Weer lekker gegeten van de 

oogstgaven uit Hengevelde. Dankjewel! 

 De Wonne werd derde bij de Ariensprijs 2016! 

( nominatie uit 30 projecten) 

 De marktkooplieden dank voor het aanbieden 

van hun producten bij “het scheiden van de 

markt”. 

 Ook de Boekenbeurs Glanerbrug bedankt! 

 Deze Nieuwsbrief is binnenkort ook in kleur op 

www.wonne.nl te zien. 

 Corrie : 12,5 jaar in De Wonne-feest. 

 De vredesvlam toont haar licht in onze Winter-

tuin. Zie=> wereldvredesvlamtwente.nl 

 Ellen is weer druk aan het glazenieren… 

 Marleen komt in mei weer een poos meele-

ven. 

 Fijne open dag op 25 juni; dank voor de inzet 

van Jos en Lies en anderen… 

 Stichting Present bedankt voor de fijne en 

zinvolle klusdagen ! 

 We hadden weer een mooi Franciscusfeest ! 

 Onze Betty komt regelmatig logeren… 

 Vincent bedankt voor de mooie kersstal! 

 Een hartelijke en voor ieder gezonde groet van-

uit het Roessingh van Paul ! 
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Toen Corrie in de Wonne kwam, 

zo’n twaalf-en-half jaar trug, 

verwarde ze een olifant 

nog zelden met een mug . 

 

Dat is nu wel anders, 

want tis wel niet haar keus: 

ze kan echt niet meer zonder 

die twee glaasjes op haar neus. REFREIN 

 

Corrie waar is je bril, 

je bril is weer ‘ns kwiet. 

Corrie waar is je bril, 

je bril is weer ‘ns kwiet. 

Heeft iemand Corrie’s bril gezien? 

Ze heeft er wel een stuk of tien. 

Corrie, waar is je bril nou weer, 

je bril is weer ‘ns kwiet! 

 

In vergaadring of kapel, 

we zitten all’maal klaar, 

begint’t gerommel in haar tas, 

haar zakken en haar haar. 

 

Een warhoofd is zij zeker niet, 

het is gewoon steeds pech. 

Kijk dan naar die pootjes: 

ze lopen alsmaar weg! REFREIN 

 

Bijna blind vertrouwt ze, 

op Onze Lieve Heer. 

Reden daarvoor heeft ze 

van nu af des te meer. 

 

Want na zo lang Wonne, 

drvan geeft ze nu wel blijk, 

heeft ze –wel met bril op!- 

op ’t leven echt wel kijk. REFREIN 
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Soms is het niet wat het lijkt.  
 
Er staat een sprietje in een potje op een tafeltje bij mij voor het 
raam.Ik zit op mijn bank te lezen in Tonio. Buiten zie ik een 
vrouw, klein van gestalte met drie plastictassen. Twee aan één 
kant en de derde aan de andere hand.Ze lijkt niet echt een doel 
te hebben. Laatst, bij een meditatie moment in de kapel dacht 
ik het toen ik naar de twee droge artisjokken op een stammetje 
op het altaar keek.  
Soms is het niet wat het lijkt. De twee 
artisjokken zijn voor mij een meisje en 
een jongetje. ze staan er al een tijdje en 
hebben inmiddels een verbond gesloten. 
Het zijn vrienden geworden of misschien 
zijn het broer en zus.  
Soms is het niet wat het lijkt.Een fles ro-
de wijn blijkt een venijnige inhoud te 
hebben.De vrouw buiten loopt richting 
het Willem Wilminkplein en even later staat ze weer op de hoek 
bij de fabrieksschool.  
 
Tonio gaat over Tonio. De enige zoon en kind van Adrie van der 
Heijden en Mirjam Rotenstreich die op 23 mei 2010 dodelijk 
verongelukt. Van der Heijden schreef er een roman over, een re-
quiemroman. Ergens schrijft hij, wanneer er een vriendin van 
Tonio op bezoek is geweest om over de laatste dag dat zij sa-
men met hun zoon was te praten. Citaat: Zo'n lief meisje...vind 
je niet? zei Mirjam toen ze weer boven was. En dat ze zich zo 
keurig aan het afgesproken uur hield. Als je zulke kinderen 
meemaakt krijg je bijna weer vertrouwen in de wereld.  
Afgelopen weekend hadden wij, de Wonne ,een groep jonge 
mensen op bezoek. Geen kinderen meer maar wel allemaal kin-
deren van ouders. Mooie jonge mensen. Het hadden uw kin-
deren kunnen zijn. Dankzij het klooster-boerderij-festival en 
dankzij Anna en Herman.Het sprietje in een potje op een tafel-
tje voor het raam is van Paul.  
 
Paul heeft een ernstig ongeluk gehad. Anke en ik waren bij hem 
op bezoek in het ziekenhuis. Hij zag er niet goed uit. We hebben 
even kort met hem gesprokenn en in dat korte gesprekje zegt 
hij, 'ik denk dat ik deze week niet kook' en of ik een plantje op 
zijn kamer water wil geven.Het plantje is een sprietje.  
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Paul had een paar dagen geleden nog aan Corrie verteld dat 
hij met zijn zoon in een dierenpark was geweest en daar een 
stekje had meegenomen. Het lijkt een grasspriet. Ik zal hem 
goed verzorgen. Volgens Corrie moet het iets bijzonders zijn. 
Paul weet veel over planten. Het is nu nog niet meer dan 
een spriet. 

Soms is het niet wat het lijkt. De vrouw zie ik nu met nog 
drie mensen richting kruispunt de Graaf lopen. De tassen 
worden nu door iemand anders gedragen, ook klein van ge-
stalte. ik wens ons allemaal vrede en gezondheid toe. 

Coos. 
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Onzeker als nooit eerder in mijn woorden 
loop ik in kringen om het licht heen. 
Ik durf het niet, 
aan de oevers van het licht, 
Ik durf het niet aan 
daar te gaan staan. 
 
Hans Andreus 
 

Veranderen... 

Veranderen is het moeilijkste wat er is. Het liefst wil ik alles maar 
laten zoals het is.Net als die oude jas waarvan ik maar geen af-
scheid kan nemen, Die jas zit nog zo lekker. Ik ben er mee ver-
groeid. En dan krijg ik te horen: uit dat ding. Het past niet meer. 
Het moet nog tot me doordringen. Het maakt me onzeker. Wat zo 
vertrouwd voor me is, gaat veranderen. Zeg ik er ja op? 

Ik droom van een oude nieuwe Wonne, waarbij iedereen: bewo-
ners, gasten, vrijwilligers en kerngroepleden zijn, haar talenten 
zoveel mogelijk inzet. Daar waar jij goed in bent. Durf het maar 
aan. Heb er maar vertrouwen in. Met elkaar lukt het wel. Stap 
voor stap, klus na klus. Zoals bij de kapelvloer. De een maakt de 
vloer vrij. De ander gaat stofzuigen. De olie voor de vloer is al ge-
kocht. Oude doeken zijn op voorraad en kunnen gebruikt worden. 
Weer een ander wrijft de vloer in. Het resultaat is er naar. Ieder 
geniet er van. 

Veranderen is op weg gaan, hoopvol gericht op de toekomst, die 
we gaandeweg dichterbij brengen. 

                                                     Lies 

Wij lopen vooruit 
op wat nog niet is 
wij spelen in op uw toekomst 
zeggen en zingen 
alles is goed 
wat Gij hebt gemaakt 
 

Huub Oosterhuis 



Kerstbrief 36 Pagina 23 

 Als elke soldaat in de lach schiet is er vrede.  

 Vrede begint met een glimlach.  

 Gehoord : kreukvrije overtrekken gaan ermee strijken. 

 Duister en donker een licht verschil?  

 Drie van de zeven stations zijn spoorloos verdwenen. 
#Trouw  

 Gehoord: mysterie van Justitie  

 Wanneer laat jij je tanden zien? Alleen als je glimlacht?  

 Op kattenfilmpjes durf ik niet met mijn muis te klikken...  

 Onze groenteboer heeft Christelijke wortels...  

 Je zal als vreemde vogel bij de wintertelling maar afgevinkt 
worden.  

 De treinmachinist was perron-gelukkig...  

 @zwemmer431 via Tw itter. 

 



 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 tijdelijk op-
vangen van mensen in probleemsituaties, het runnen 
van twee kringloopwinkels en proberen een plek te zijn 
voor gebed 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 2017 het 38 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 

Telefonisch: 053 4318787 

Wonne in het kort... 
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Wonne 

betekent 

… 

 

geluk 

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


 

De Wonne Enschede 

Anke-Arnulf-Ayelle–Bert-Corrie-Coos–Dennis-Dick-Ellen-Guy-Hans-
Helene-Ida-Machiel-Magda–Mannes-Martijn-Paul-Pieter–Piet-Ria–Taco-
Willem 

De Wonne Glanerbrug: 

Annette–Anja–Bennie-Hidde–Jette-Peter-Petra 

……………………...in vredesnaam………………………………... 
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Arnulf 
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Ida  en Peter K. hier, en 

de Kapucijnen in Den  

Bosch  dankjewel voor de 

arbeid: liefdewerk oud 

papier! 
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