
 

In de branding van de tijd 



 

Alle lezers  wensen we een heel gelukkig 2013 toe :   

en veel Wonne!    Veel geluk! 

Als je De Wonne wilt volgen:  

bezoek ons ook op internet: 

www.wonne.nl 

 Woorden van welkom  

Net de sint achter de rug…(het was goed.) Schrijven we de eerste ad-

ventsweek:een spannende tegenstelling: de goede Sint en de prille ver-

wachting van de het licht dat komen gaat... Een jaar ligt achter ons  met 

veel boeiende en ontroerende momenten. Ook de nodige zorgen om 

mensen om ons heen. Het verlies van dierbare familieleden (mijn broer 

Marinus) en onze huisgenoot Simon. Ook Elly en Truus oud-gasten van 

ons zijn dit jaar overleden. Zo was er in elk mensenleven van ons het no-

dige dat ontroerde en beroerde. Materieel gezien was het een goed jaar 

voor de Wonne; de vernieuwbouw zet zich door in het oude deel van het 

klooster. De tuin begint zijn vorm te vinden, en in de omgeving wordt 

iets minder luidruchtig gebouwd. Het Wilminkplein gelegen tussen het 

station en de Wonne, is volop in ontwikkeling. Het zal nog zeker een jaar 

of twee duren voor en aleer we kunnen spreken van een wat meer rusti-

ge omgeving voor onze woongemeenschap in de binnenstad van En-

schede. Hoogtepunt van ons jaar was het 33 jarig bestaansfeest/opening 

van het nieuwbouw deel. Rond het thema “van geluk ( Wonne) gespro-

ken”. De leidende tekst is in deze nieuwsbrief afgedrukt tussen de regels 

door, zoals het geluk zo af en toe om de hoek komt kijken.  
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 KERSTNIEUWSBRIEF 2012-2013 



De vrijwilligersbijeenkomst van begin dit jaar was zinvol, en zeker 

voor herhaling vatbaar. Veel nieuwe mensen kwamen kennismaken 

met de Wonne. Bijzonder dat de vriendin van Herman, Anna eind ja-

nuari een stagejaar in de Wonne gaat doen, daarnaast komt Anke 

onze club versterken en zijn er nog enkele geïnteresseerden die de 

komende tijd met ons meeleven.  22 november hadden we ruim 60 

gasten over de vloer voor een bijzonder “kerkenpad” waarbij verschil-

lende Enschedese geloofgemeenschappen werden aangedaan. Aarti-

ne heeft zo rond de zomervakantie, na 20 jaar trouwe dienst de kern-

groep verlaten en zich in Deventer gevestigd; we hebben nog een 

warm contact met haar. Aartine bedankt voor je grote inzet voor ons 

huis. Anke stelt zich in dit nummer voor en al met al zijn er dus ver-

heugende ontwikkelingen die het groepsproces in de branding bren-

gen. Binnen vijf tot tien jaar hopen we dat de kerngroep behoorlijk 

verjongd is en taken door andere personen kunnen worden overge-

nomen. De wereldvredesvlam heeft in de Wonne haar officiële bed-

ding gevonden, en dat is ook uitgebreid met een feestelijke viering 

gepaard gegaan. Naast de gebruikelijke groepen is er dit jaar ook 

een groep middelbare scholieren te gast geweest. We zijn voorne-

mens de komende tijd in te zetten op duurzame energie, door zonne-

cellen op de platte daken van de nieuwbouw te gaan plaatsen. Harrie 

was in februari 15 jaar met de Wonne verbonden. Ook de bezinnings-

dagen in Stoutenburg waren dit jaar weer zinvol. We wensen alle le-

zers en bondgenoten van de Wonne alle goeds toe en heel inspire-

rend 2013! Dick 

 
 
 
 

Kerstbrief 32 Pagina 3 



VAN OUD NAAR NIEUW   

 

-1- 

Nog steeds. Nog steeds. Nog steeds heb ik dat probleem. Woon ik 
nu waar ik woon? Of  ben ik gewoon op weg? Op weg op 
een plek, waarvan een ander zegt:”Daar woon je dus!”Want 
je woont ergens, als je overal de sleutel van hebt; als het 
raam, dat je open doet, ook  open blijft; als je je portemon-
naie ergens kunt laten liggen; en als de radio niet zomaar 
opeens op een andere zender staat.Dus ik woon hier! Nee. 

Want er ligt nog niets op z’n vaste plekkie. Postzegels moet ik zoe-
ken, zakdoeken idem dito, batterijtjes voor mijn kunst-oor, dat plak-
band dat aan twee kanten plakt, de toco-tholin. Het is allemaal nog 
zo vaak kwijt. Wonen doe je pas, als je niet meer misgrijpt, omdat 
alles op z’n plaats staat, omdat alles z’n plaats heeft. 

2 

Een prachtige tuin, dat was het. En toen ging alles er uit. Alles, 
waarvan je de groei al jaren had mogen volgen. Die doodgewone 
vlierstruiken, bedwelmende schermbloemen en bessen, waar je 
heerlijke thee en wijn van kon maken. En waar de mieren in gesloten 
drommen naar boven trokken om hun bladluisjes te ontsuikeren. 
Maar het waren struiken van 30 in een dozijn. En ze stonden er zo-
maar. En daarom gingen ze er ook 
zomaar uit. Een vlakke zandvlakte, 
waar we ’n jaar naar hebben mo-
gen kijken. En toen opeens: rechte 
paden met wit grind. En struiken 
met klinkende namen. Bodembe-
dekkers in allerlei soorten. De 
sprong van natuur naar cultuur. En 
een tuin, die schitterend aansloot 
op de nieuwbouw. Maar wat ik niet 
voor mogelijk hield:   elke dag 
werd het mooier en mooier. Alleen: het overkwam mij, ons. We moe-
ten er elke dag ook opnieuw aan wennen, als aan een geweldige 
bruid, die je niet kiest, maar zomaar krijgt. 
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3 

“Is dat nu fijn, dat ze van allerlei mooie dingen in en om je huis 
doen, waar je verder weinig mee te maken hebt?” Nou, de grote lij-
nen zijn  van  te voren goed met ons doorgesproken. Maar als er dan 
eenmaal begonnen wordt zit je in een sneltrein, die amper meer te 
stoppen is. En wat een zegen, dat anderen –m.n. ons bestuur- er 
dan in springen. De meeste dingen ontdekken we zelf, als het eigen-
lijk al te laat is. Zo is er beneden geen kleine spreekkamer, waar je 
met een of twee mensen even gezellig kunt zitten bijpraten. Dat 
moet allemaal in grotere ruimtes gebeuren. En een douche beneden 
is er ook (nog) niet. Maar ik moet er niet aan denken, dat we dit al-
lemaal zelf hadden moeten doen. En zo mooi als het  nu is hadden 
we het zelf nooit gekregen. Driewerf lof dus voor ons bestuur 
(Larinkstichting). 

Arnulf 
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Wat een geluk, 
wanneer je niet 
oppervlakkig over 
alle ellende heen 
leeft, want je zult 
worden getroost. 



 

 

Veranderingen in ons leven, veranderingen in mijn le-
ven 

Vaak denk ik aan mijn binnenkomen in de Wonne, zeker nu 
Ellen en Anke mij volgen in de stap om in de Wonne te willen 
wonen. Het schuift zogezegd een beetje op, ik schuif een 

beetje op, ben niet meer de jongste van de groep. Ne-
gen jaar in de Wonne, het voelt nog steeds wat onwen-
nig dat getal,  zo’n  tijd al! In een interview wat afgeno-
men werd in mijn beginperiode was de kop; “Ik wil niet 
meer in het midden blijven hangen”.  De Wonne nu 33 
jaar, ikzelf ben 55 geworden, Ellen is 44 en Herman 22. 
Ik weet nog dat ik het heel bijzonder vond toen ik 44 
werd en mijn moeder in datzelfde jaar  77 werd. Het 
maakte dat we iets speciaals hadden, alsof er meer ver-
binding was. Verbinding, dat is wel het woord wat leeft in 
mij. Ik voel me met heel veel verbonden. Met mensen, 

maar ook met het leven. Iets in mij is veranderd. Ik heb het 
gevoel met al mijn zintuigen open in het leven te staan en dat 
raakt me bijzonder. Helemaal zijn zoals je bedoelt bent. Dat 
betekent niet dat ik niet opstandig of boos of verdrietig of on-
aardig of…….ben. Maar het betekent wel dat ik mezelf er niet 
op afreken, het aanvaardt, waardoor ik veel beter accepteer 
dat anderen met hun boosheid of ergernis of……..ook iets te 
zéggen hebben. Ik sta meer achter mijn “zijn”, waardoor de 
verbinding er ook meer is en ik me vrijer voel. Ik accepteer 
mezelf, ben blij met mijzelf. Van hieruit kan ik intens genieten. 
Ook van de mensen die voorzichtig aan ook oprechter en eer-
lijker naar zichzelf durven kijken. Met alles wat er is, verwer-
ken en helen wat is geweest. Zichzelf durven aankijken en 
zich willen laten raken.  
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Vanuit een “vol” huis groet ik u allen en O ja, Wonne  betekent geluk. 
Dat geluk wens ik u allen toe!! Nog nooit was ik zo vroeg met mijn bij-
drage aan de nieuwsbrief. Het is nu 6 november en wel wat vroeg om 
u een fijn 2013 te wensen, maar ik doe het toch. Ook  hoop ik dat de 
donkere dagen die er de laatste maanden van 2012 waren, goede da-
gen zijn geweest en het licht u tegemoet mag schijnen in de komende 
tijd. 

Lieve groet  

Corrie 
 

Een smerig verhaal... 

Van de week ontstond het idee om mijn schoenen te gaan poetsen. Ik 

had alleen geen schoensmeer meer staan. Donderdag kwam Coos de 

huiskamer binnen: "Waar oh waar heb ik dat doosje met schoensmeer 

toch zien staan?". Uit de spelletjes kast haalde hij een bruin plat doos-

je tevoorschijn met daarin een bruine smeer. Coos haalde de schoe-

nenpoetsdoos uit de kast en begon zijn schoenen te poetsen. Geïnspi-

reerd door Coos begonnen wij (Vincent, Wunyo & ik) ook onze schoe-

nen te poetsen. In ge- dachten liepen wij al over 

straat en poetsten   Enschedese schoenen. Zover 

kwam het echter niet. Tijdens de schoenenpoets 

sessie ontdekten wij dat het blanke vet in werke-

lijkheid witte vaseline voor tour- en racefietsen 

was. De bruine smeer van Coos was antiekwas voor donkere houtsoor-

ten en dan was er ook nog een doosje met blanke was voor lichte 

houtsoorten. Een neutraal potje bleek chroommix van Orion te bevat-

ten. Al met al zat er dus geen schoensmeer in de schoenenpoetsdoos 

wel een schoenlepel en een borstel om schoenen mee te poetsen. On-

ze schoenen glimmen als nooit te voren en snel dat ze zijn!   Marcha 
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Onze 

volgende 

stap... 

Afscheid 

Na ruim 6 jaar lief en leed gedeeld te hebben, heb ik be-
sloten om weg te gaan uit de Wonne Glanerbrug. De 
combinatie van wonen met kinderen uit verschillende ge-
zinnen en opvang van sommige vrouwen met aanpas-
singsproblemen is voor mij teveel geworden. Weggaan 
van de Wonne Glanerbrug is ook weggaan van een deel 
van Volkert – hij heeft hier geleefd, iedereen kent hem, 
zoveel herinnerd aan hem – en dit doet pijn. Onze doch-
ter Linde wil ook niet weg – ze is idolaat van Jette, heeft 
een paar goede vriendinnetjes en moet alles wat ver-
trouwd is en ook verbonden aan papa achterlaten. Anja 
en Peter moeten het weer sa-
men doen als kerngroep na een 
gezamenlijke weg van ongeveer 6 
jaar. De ondersteuning door 
iedereen in huis gedurende het 
ziek zijn van Volkert was onge-
kend, we hebben ons in deze 
moeilijke periode zo gedragen 
gevoeld. Kortom, geen gemak-
kelijke beslissing. 

Het spijt mij voor de Wonne, 
dat het niet geworden is wat we 
ervan gehoopt hadden, en het spijt me ook voor mezelf 
en Linde.  

Onze volgende stap is een huis aan de rand van Zutphen, 
binnen een mens- en milieuvriendelijk wonen project. 
Weer een eigen wasmachine en koelkast, elke dag koken 
en boodschappen doen, niet vanzelfsprekend mensen om 
ons heen – dit voldoet niet aan mijn ideaalbeeld. Maar 
voor nu klopt het, en misschien komt er in de toekomst 
weer ruimte voor meer.  

 



 
 
Wanneer het lukt om voor Linde goede opvang te vinden, wil ik 2 
dagen per week blijven deelnemen aan de Wonne Enschede. 
Bij deze bedankt voor alle betrokkenheid, 
inzet en liefde die wij hebben mogen ont-
vangen, en tot ziens! 

Hartegroet  van Linde en Eline. 
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Wat een geluk, 
wanneer je niets te 
verliezen hebt, 
want dan hoor je 
bij God thuis. 

De Wonne Glanerbrug…op de valreep van het jaar … 

in vogelvlucht…in een notendop…in het kort… 

Een bewogen jaar…hoe kan het ook anders? Wie midden in het leven 
staat, kan niet anders als zich elke dag verbazen over de volheid van het 
alledaagse. 
We vroegen de kids om enkele regels te schrijven over gebeurtenissen 
van dit jaar…dat blijkt voor hen toch nog moeilijk te zijn. Hier dus een 
kleine vertaalslag: 

We hebben een betere tweedehandse trampoline kunnen kopen en tot 
grote vreugde van de kinderen kunnen op deze trampoline zelfs salto’s 
worden gesprongen…de oude was er te slap voor…we horen geregeld de 
veren kraken en het plezier schalt er letterlijk van af. 

Bennie 
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We hebben ook de sprong in het diepe gewaagd en een groot 

zwembad gekocht…eindelijk in je eigen achtertuin verkoeling…

deze zomer was er haast te kort voor. 

 Cliff 

We hadden een bewogen jaar wat gasten betreft…wij worden ook 

elke keer verrast over de mogelijkheden en onmogelijkheden. De 

ervaring van de ene keer gaat niet op voor de andere. Zo fijn als 

het is als mensen snel door kunnen stromen naar een eigen plek-

je, zo vermoeiend is het voor de huisgenoten die hier langer ver-

blijven. Zoals Patricia, die al zo lang met ons woont, dat er veel 

vanzelfsprekendheden zijn gegroeid en we elkaar makkelijk aan-

vullen en op elkaar kunnen vertrouwen. Dat zal ons ook een grote 

steun zijn als Eline en Linde er vanaf begin 2013 niet meer zijn. 

Het is een grote stap. Zowel voor Eline en Linde, als natuurlijk ook 

voor de achterblijvers. De kinderen zijn immers samen opgegroeid 

en we hebben veel spannende, verdrietige en vreugdevolle mo-

menten gedeeld. Afscheid nemen… het blijft één van de moeilijk-

ste dingen in het leven. Ondanks het besef dat afscheid erbij 

hoort, dat het soms niet anders kan en onvermijdelijk is, tekent 

het ons ook. Of we er ooit aan wennen? Ik geloof van niet. 

—- 

We hebben uitbundig feest gevierd dit jaar. Eline is 50 geworden 

en dat is groot gevierd. Ook Volkert was in gedachten sterk aan-

wezig, hij had anders ook zijn 50e gevierd. Het was een bont feest 

met veel gekkigheid … echt Wonne  
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Wat een geluk, 
wanneer je een 
mild mens bent, 
want je zult het 
beloofde land be-
zitten. 

Anja en Hidde 
In de zomer was ook weer tuinfeest: 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de 

mooist in Wonne-Wonderland? Een verkleed-

feest met geweldige optredens van allemaal 

muzikale kinderen en volwassenen die durven 

om hun talent te laten zien. De sfeer was 

meteen ontspannen, omdat de meeste er ge-

woon “te gek” uitzagen en wie kan dan nog 

serieus blijven? 

Jesse en Patricia 

Taart voor Volkert en Eline 



 

Er wordt weer volop met 
blokken gespeeld…nee, de 
kinderen zijn er niet te oud 
voor…ze maken er zelfs ru-

zie om wie er als eerste mag. Er is een tijdsplanning opgesteld 
zodat iedereen aan de beurt komt. De blokken zijn niet meer van 
hout, zoals vroeger. Het zijn echt ‘blokken van deze tijd’. Iedereen 
speelt het zelfde computerspel, ook al gaat het bij iedereen an-
ders. 
 

We hadden  dit jaar weinig klussers van Timberland…jammer , 
want er waren en zijn natuurlijk klussen ten over…nu hebben we 
er iets eigens op verzonnen: een Kinder-klussen-dag. Alle kinde-
ren en volwassenen gaan een zaterdag samen aan de slag om 
rond om en in het huis te klussen. Zo hebben we bv dit jaar in de 
garage vakken op de vloer geschilderd, die als fietsenrekken fun-
geren…iedereen heeft zijn eigen vak vorm en kleur gegeven en 
probeert nu ook zijn fiets elke dag in dit vak te zetten. Het huis is 
verder nog ene beetje van binnen uit veranderd: twee kleine ka-
mers zijn een grotere geworden en we hebben zelf het klaslokaal 
van nieuwe verf en gordijnen voorzien. Volgend jaar weer eens 
een klussendag met jullie???? 
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Jesse 

Hidde 

Bremer stadsmuzikanten 



Wat een geluk, wanneer je verlangt dat alles terecht 
komt, want je zult het overvloedig zien gebeuren. 
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Naast mensen kwamen ook weer nieuwe dieren “aanwaaien”. Zo hebben 
we sinds enkele weken weer een 2e kat. Toet…een grote zwart-witte, die 
haar weg in huis nog moet vinden. Luka, Eline’s hond boezemt nog erg 
veel ontzag in en daarom blijft Toet vooral in de warme huiskamer zitten. 
We hopen dat dat nog anders wordt. Onze poes Simba is echt oud ge-
worden en haalt soms de sprong op de stoel niet eens meer…ze genoot 
uren en dagenlang van de warme zon in de zomer en ligt nu haast onon-
derbroken op de verwarming. 
 

Patricia en Jette zijn een geweldig kookteam…laatst hadden we toch, 
werkelijk waar!een 7 gangen-menu. Dan is er zomaar een feestelijk eten 
op tafel. We hebben dankzij een gift een nieuwe groot gasfornuis aange-
schaft en het koken zelf is ook al een genot geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere grote verandering betreft mezelf. Na 13 jaar thuis geweest te 

zijn, werk ik sinds maart bij de Twentse zorgcentra. Ik ben nog dagelijks 

blij met mijn werk als geestelijk verzorgster. Dat is wat ik graag wou, wat 

ik voor ogen had toen ik begon theologie te studeren. Ik ben blij en dank-

baar. 

Het gaat goed met ons huis en de activiteiten als stadsverlichtingen en 

het inzamelen van gebruikte kleren voor SAM´s neemt steeds grotere 

vormen aan, mensen vinden de weg hier naar toe.    

Peter &  Anja Krechting  

Patricia 



Wat een geluk, wanneer je durft vergeven, 
want je zult genadig worden behandeld. 
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33  jaar wonne feest 
opening nieuwbouw 



 

Beste mensen,                                                      
Wat is een jaar toch gauw om. Hier in de Wonne is veel gebeurd. Ik wil 
je iets vertellen over onze World Peace Flame Op 21 maart is deze We-
reld vredesvlam geïnstalleerd. 

In Wales staat de moedervlam. De oprichter is Mansukh Patel. De vlam 
brandt in 17 landen. In Nederland staan er drie. Nijmegen, Den Haag 
en bij ons. Een groepje enthousiaste vrouwen heeft jarenlang hard ge-
werkt om dit geld bedrag bij elkaar te krijgen Wij vinden het fijn dat hij 
bij ons in de wintertuin staat Het was een schitterend feest Uit  geheel 
Nederland waren ze gekomen  

Het was ook een ontmoetingsfeest De 
middag werd gevuld met sprekers, ge-
dichten, zang en kinderen van de ba-
sisschool die in het les materiaal  ,het 
lopend vuurtje, hun eigen bijdrage ga-

ven door te vertellen, hoe zij vrede zien in hun leven. Daarna werd de 
vredesvlam onthuld en aangestoken. Onze Corrie eindigde met het ge-
zamenlijk zingen van het lied: Als alles donker is ,ontsteek Gij dan het 
licht dat niet meer dooft. Het klonk  meerder keren door de wintertuin 
heen. Daarna hebben wij een feestje gevierd. 
Verder wens ik iedereen fijne feestdagen en gelukkig Nieuw Jaar. Moge 
Gods Zegen bij je zijn. Bedankt voor alles wat je voor de Wonne hebt 
gedaan. In ons gebed nemen we jullie allemaal mee in deze veel vra-
gende tijd. 

 
veel liefs Betty 
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Een lichtend vuur dat nooit 

meer dooft... 
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NAAMGEVING 

  
Hoe is je naam, waar ben je te vinden? Ik heb je bij je 
naam genoemd. 

In psalmen en gebeden gaat het vaak over naam-
geving. Ik ben me bewust dat 'n naam 
heel belangrijk is. 
Toen ik tussen 1985 en 1990 in Leiden aan de 
Plantage in 'n huis voor politieke vluchtelingen 
werkte, kreeg 'n prachtige Ethiopische vrouw 'n 
pracht van 'n baby. Ik vroeg haar: Hoe heet je 
kindje? Ze antwoordde, dat kan ik nog niet zeggen. 
Ik moet eerst haar naam nog in haar oortje fluiste-
ren! 
Toen ik in de vijftigerjaren  naar het klooster ging 
in Etten-Leur kreeg ik 'n nieuwe naam.  Op 'n dag 
kwam de overste binnen met 'n lijstje met namen 

en één ervan werd de jouwe. hiermee begon je  
'n nieuw leven,zogenaamd 'n ander leven. Je was niet meer 
van die wereld! Heel langzaam kroop je in die nieuw naam. 
Voor mij is het heel belangrijk dat mijn naam goed wordt 
geschreven en goed wordt uitgesproken.  
Ik vind het fijn dat ik de naam van nieuwe huisgenoten 
spoedig  ken en hun naam goed schrijf. 
Van al onze huisgenoten prijkt hun naam op het familiebord 
in de gang. Het is de bedoeling dat je je naam 
uitschuift bij het verlaten van het huis en bij thuiskomst het 
omgekeerde doet. 
Wanneer iemand officieel vertrekt, gaat Arnulf met betref-
fende persoon zijn / haar naambordje verwijderen. 
Het is 'n korte ceremonie, van weggaan uit de Wonne waar 
je naam lange tijd op het bord stond. 
Vanwaar dit verhaal? 
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We spraken nog lange tijd over de nieuwbouw en de oudbouw, zelfs 
over de oude Wonne en de nieuwe Wonne. 
Dat klonk niet sympathiek! Temeer omdat het hoofdgebouw ons heel 
dierbaar en vertrouwd is. 
Er komt ook nog bij dat in het hoofdgebouw veel vernieuwd is en nog 
gerenoveerd wordt. 
We praten nu over het KLOOSTER en de NIEUWBOUW. 't Was even 
wennen, doch wel duidelijk en iedereen weet waar je het nu over hebt. 
Voor allerlei communicatiemiddelen naar buiten blijven we de eenduidige 
naam DE WONNE gebruiken. 
                       
                                     Hartelijke groet van mij, Francine. 

 

Wat een geluk, wan-
neer je hart ongecom-
pliceerd is, 
want je zult God zien. 

Aartine 

Ria met de wonne-vlag 
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Wie de afgelopen maanden in De Wonne op bezoek is 
geweest heeft misschien niets opgemerkt. Maar voor wie 
oplet zijn er subtiele aanwijzingen dat er iets vreemds 
aan de hand is. Er waart een man met gitaar door het 
huis, die met bewoners stiekem mooie liedjes oefent. Ar-
nulf loopt zachtjes mompelend door de gangen:” Witsok-

baar. Hmm, witsok... baar. Draagbaar! Witsokdraag?! Nee... witsok-
baar...” en Dick zit hele dagen op zijn unit Bingo te oefenen. Subtiele 
aanwijzingen zijn het, voor de oplettende bezoeker. Behalve als die be-
zoeker toevallig op een woensdagavond langskomt. Dan is er niets sub-
tiels aan de hand, dan hoort hij ons door het hele huis, terwijl we vanuit 
de huiskamer meeblèren met oude popliedjes, elkaar verhalen vertellen 
en raadsels oplossen. 

Sinds de vakantie hebben wij namelijk 
elke woensdag ons “trefpunt van de 
week”. Ik ben nu een jaar als inwonend student in De Wonne, en de 
woensdagavonden vind ik echt de beste uitvinding tot nu toe. We komen 
rond half negen bij elkaar in de woonkamer. Iedereen die wil kan dan 
een liedje zingen, iets vertellen, een gedicht voorlezen of iets anders 
doen. Soms organiseert Dick een bingo, en vaak vertelt Arnulf een paar 
raadsels, die hij Witsokken noemt. Hij zegt dan een woord, en de opgave 
is om een lettergreep te vinden die achter de eerste helft van het woord 
past om een nieuw woord te vormen, diezelfde lettergreep moet ook 
vóór de tweede helft van het woord passen om ook een correct woord te 
vormen. Wacht, ik zal er eentje voordoen: ‘brandbericht’. Nu moeten we 
een lettergreep vinden die achter ‘brand’ kan, en voor ‘bericht’. Dus: 
Brand... ...Bericht. Wat op de puntjes komt moet hetzelfde zijn bij allebei 
de woorden, en het moeten allebei correcte woorden worden. Brand-
slang is bijvoorbeeld een correct woord, maar het is toch niet de oplos-
sing, want dan zou het ook Slangbericht worden, en dat bestaat niet. De 
oplossing staat ergens onderaan. Hier zijn trouwens nog een paar mooie 
witsokken van Arnulf: Hier zijn trouwens nog een paar mooie witsokken 
van Arnulf voor rond de kerstdagen: “Her...wisj. Ka...dauw. Kerst...ère. 
Kerk...meid.  Eng...and. Zee...ook.” 

meeblèren met 

oude  popliedjes... 
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    Goed getroffen.!! 

Verder le-

zen !! 

De avond is altijd heel divers. Laatst hadden we een schaduwspel 
van Vincent, een lied van Coos, raadsels van Guy, muziek van Hans 
en een appeltaart van Anke. Maar het gaat er niet alleen om dat we 
vermaakt worden. Als we dat willen kunnen we net zo goed de TV 
aanzetten. Nee, het mooiste is juist dat we het allemaal zelf doen. Ik 
studeer muziektherapie, dat is: muziek gebruiken in de zorg, en bij 
ons wordt er altijd ingehamerd dat naar muziek luisteren misschien 
wel effect heeft, maar zelf muziek maken nog veel meer. Dit geldt 
natuurlijk net zo hard voor verhalen vertellen en schaduwspelen ma-

ken. Misschien ligt het ook wel aan hoe ik 
me voel, maar ik heb ook echt het idee dat 
de sfeer in huis bijzonder goed is de laatste 
maanden. Ik zou zelfs durven zeggen dat 
dat voor een deel te danken is aan onze 
woensdagavonden. Het is niet alleen dat 

we elke week samen een gezellige avond hebben, alhoewel dat na-
tuurlijk ook belangrijk is. Maar ook het iets laten zien van jezelf voor 
de groep, en daar applaus voor krijgen. Het kan best eng zijn om 
voor een huiskamer vol mensen een liedje te zingen, maar steeds 
meer mensen stappen toch over deze drempel heen. Het schept een 
band. Ook samen zingen helpt om een groep hechter te maken. Het 
is niet voor niets dat alle grote organisaties, van kerk tot leger en 
scouting, hun eigen liederen hebben. Maar nu ben ik de woensdag-
avonden misschien wel te veel aan het bekijken alsof het muziekthe-
rapie is. Dat is natuurlijk niet waar. 

Ten eerste zouden we het helemaal niet kunnen betalen als het mu-
ziektherapie was. Er is niet iemand die naar de woensdagavond komt 
om daar te “werken”. We maken de avond samen leuk, en iedereen 
die er komt doet dat omdat het gezellig is, niet omdat het moet. Wel 
is het zo dat Hans en Vincent, een gepensioneerde muziektherapeut 
respectievelijk muziekdocent ons bijna elke keer begeleiden op de gi-
taar en piano.  

 

“de beste 

uitvinding tot nu 

toe..” 
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Zij zijn vrijwilligers, en maken de avond een stuk muzikaler dan ze anders 
zou zijn. Ten tweede hebben we geen behandeldoelen, zorgplannen of an-
der papierwerk. Ten derde hebben we geen patiënten. We hebben een 
groep die bestaat uit huisgenoten, en nog meer huisge-
noten. Natuurlijk zijn daar mensen bij met een hulp-
vraag, maar die mensen worden niet gereduceerd tot 
hun hulpvraag. Wie heeft er trouwens niet soms een 
hulpvraag? Eigenlijk loopt de vergelijking met muziekthe-
rapie dus helemaal spaak. Het is trouwens niet alleen de 
vergelijking met muziektherapie die moeilijk te maken is. Ons huis wordt 
namelijk ook vaak vergeleken met een opvanghuis, zoals je die in de regu-
liere zorg ook hebt. Volgens mij is deze vergelijking precies even lastig, en 
om dezelfde redenen, namelijk dat we geen werknemers, papierwerk of 
patiënten hebben.  

”Dan tot slot de reden dat u dit artikel helemaal hebt doorgelezen: De ant-
woorden voor Arnulfs Witsokken:”Brandweer, weerbericht. Herder, derwisj. 
Kameel, meeldauw. Kerstmis, misère. Kerkdienst, dienstmeid. Engel, eland. 
Zeewier, wierook.”  

Herman van Veelen 

Wat een geluk, 
wanneer je vrede 
sticht, 
want God zal je 
zijn kind noemen. 

Afscheid van Fahrid, die naar 
Engeland vaarde  na een aan-
tal jaren trouwe dienst als vrij-
williger 
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Onze groepsbegeleider komt 1x /6wkn 

Hoor je het 

ook eens 

van een  

ander... 

De Wonne 33 jaar; een kroonjaar  voor 

de geboden gastvrijheid aan menige wereld-
burger, die ontheemd aanklopt. 
De Wonne een tijdelijke woonplek waar het 
veilig toeven is, een boterham, een bed en ge-
negenheid. 
Een plek waar je kan uithuilen en waar je niet 
geoordeeld wordt. 
Een woonstee waar jouw oor gedeeld wordt. 
“Van geluk gesproken” zegt het onze lieve Heer beestje. 
Als je zo warm wordt  onthaald ! Dat wij samen met elkaar dit vorm 
mogen geven. Het heeft iets goddelijks. Soms knapt er weleens 
een ballon, die voor de nodige hilariteit zorgt. en het nodige leven 
op gang brengt. Ontdekken dat jij er toe doet en dat zonder jou  het 
toch anders is in de groep. 
Dit vraagt van eenieder zelfonderhoud en hoe ik mij verhoudt met 
de ander. 
Wij helpen elkaar om het kwetsbare liefdevol te omarmen. Op adem 
komen bij elkaar. 
 
Piet van den Hoven. 
 
 
 



 

aan de oever van die mooie rivier 

zie ik waterbeelden die 

de takken van de bomen raken  

glinsterende eenvoud zichtbaar 

tegenbeelden fluisteren naar elkaar 

en spreken elk hun eigen taal 

 

een heldere jutuut van de groene specht weer-
klinkt 

een duif vliegt over het water  

het gras wuift me toe 

blaadjes varen als kleine bootjes voorbij 

sta even stil bij het water 

en snuif de herfst naar binnen 

dick 
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Wat een geluk, 
wanneer je lijdt 
om te bereiken dat 
alles terecht komt, 
want dan hoor je 
bij God thuis. 
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Een blunder, 
 
Er staan twee politieagenten voor de 
deur. 
Carolien nodigt hen binnen en gaat op 
zoek naar iemand van de kerngroep. 
Op dat moment kom ik de gang in en 
neem de mannen mee naar een apar-
te kamer. 
“ We moeten wel zorgvuldig zijn“, 
zegt één van de agenten “Eén van uw 
bewoners zei dat we wel bij hem te-
recht konden. Maar dat doen we natuurlijk niet” 
Ik lach, ben het roerend met hem eens.” Ach,zo gaat dat ,zeg 
ik, als bewoners hier lang wonen voelen ze zich één van ons. 
Heel fijn natuurlijk,maar een politiebezoek hoort toch bij de 
kerngroep thuis.” 
We praten samen verder over de zaak waarvoor ze gekomen 
zijn. 
Als ik hen na 20 min naar de voordeur breng,en we bij de keu-
ken een groepje bewoners passeren, kan ik het toch niet nala-
ten om te vragen welke  persoon hen zo gretig te woord wilde 
staan. “Nee hij staat hier niet bij”’ zegt de agent, “de man ging 
net naar buiten en zei boos dat hij ons wel te woord kon 
staan;hij woonde hier al 33 jaar!. Het was een fors gebouwd 
persoon met een grote baard. 
Er gaat mij een licht op. Vermanend zeg ik tegen hem : “dan 
hebt u wel een grote blunder begaan, want hij is de oprichter 
van de Wonne.” 
Met veel excuses voor Arnulf en natuurlijk ook de nodige pret, 
verlaten ze ons huis. 
 
Ida 
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En de stem zal verder gaan : 
Ik zat in het duister, 
toen kwam jij en het werd licht. 
Ik was gewond en jij hebt me genezen. 
Ik had de moed niet om te schreeuwen 
en jij werd mijn stem. 
Ik was al opgegeven 
en jij hebt me opnieuw tot leven gewekt. 
Ik vroeg je om een stok 
en jij leende me je schouder. 
Ik had geen mens en jij werd mijn broeder. 
Ik ging gebukt onder mijn schuld 
en jij hebt me weer opgericht. 
Ik was nietig en ongezien 
en jij hebt me een naam gegeven. 
Ik was verbannen en jij hebt me terug gebracht in mijn land. 
Ik ging door de hel, tot je me optrok naar de hemel. 
En de stem zal besluiten : 
Kom binnen in het huis van je vader 
en alles wat je deed voor de minste van de zijnen 
heb je hem gedaan. 
 
Deze doorlopende tekst “Wat een geluk” van  
Pius Drijvers hebben we als leidraad gebruikt tijdens 
onze viering van 33 jaar Wonne/nieuwbouw 
 

Ellen en Vincent en op de 
achtergrond de fotograaf 
van de voorpagina Servaas 



Afscheidsviering Aartine 

Wie 

zorgt  er 

nou voor 

de 

planten? 
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In memoriam Simon  

 
In onze vorige nieuwsbrief hebben 
wij , zoals jullie misschien nog we-
ten, verteld, dat Simon, één van 

onze medebewoners op dat mo-
ment ernstig ziek was. Wij wisten 
dat hij niet lang meer te leven had, 
maar toch komt het altijd te vroeg. 
Hij wilde niets liever dan in ons 

huis sterven en wij wilden graag 
aan die wens voldoen. 
Samen met zijn kinderen hebben 
we de week voor zijn heengaan 

voor hem gezorgd en bij hem ge-
waakt. Hij had precies 3 jaar bij ons gewoond. Hij was één 
van ons geworden ; wij hielden van hem, ieder op zijn eigen 
manier. 
Op 24 december is Simon gestorven. ’s Avonds vierden wij de 

kerstnachtmis in de grote meditatiezaal . In kamer er tegen-
over lag onze lieve Simon opgebaard. Een heel bijzondere er-
varing die niet te beschrijven is, daar is het veel te ‘puur’ 
voor: in de ene ruimte vierden we de geboorte van het nieu-

we leven en in de andere ruimte namen we afscheid van het 

leven. Simon, in onze gedachten leeft hij voort.   Ida 
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Lieve mensen 

In het afgelopen jaar heb ik afscheid moeten ne-
men van 2 mensen die mij dierbaar waren. 

De eerste was een medebewoner Simon van 
Winssen, die op 31 december 2008 bij ons kwam 
wonen en die na 3 jaren - op 24 december 2011 - 
de strijd tegen de ziekte die hem sloopte helaas 
moest opgeven. We hadden hem graag nog een 
poos bij ons gehouden, maar je weet “de mens 

wikt en God beschikt”. Op 30 december hebben we hem uitgelei-
de gedaan.  

De tweede was mijn oudste broer Frans die, na een leven vol 
kommer en kwel, als gevolg van een hersenvliesontsteking in zijn 
vroege jeugd en later als gevolg van een medische miskleun, in 
april van dit jaar, in het gevecht om zijn leven het onderspit 
moest delven. Met zijn nog levende broers en schoonzussen en 
omringd door verdere familie en vrienden hebben we hem aan 
het vuur toevertrouwd. 

Dit laatste betekende voor mij, dat ik aan een ander leefritme 
moest wennen, want de laatste jaren van zijn leven heb ik hem, 
afwisselend met mijn broer Jos, om de andere week bezocht in 
Tilburg. 

Naast mijn steeds slechter wordende saturatie (afgifte van 
zuurstof door de longen aan het bloed), waren dit gebeurte-
nissen die het afgelopen jaar sterk gekleurd hebben. 

Hoewel ik - door aanschaf van een autootje - me wat ge-
makkelijker kan bewegen, belemmert dit gebrek mij toch in 
mijn doen en laten. 

Dit berichtje lijkt wat op een jammerklacht, maar is niet zo be-
doeld, want ik kan nog bijna alles doen wat ik wil. Daarover zeg 
ik wel eens: Als ik me gedraag, als iemand van mijn leeftijd, gaat 
het redelijk goed, maar als ik  me laat leiden door mijn aandrift, 
dan kom ik mezelf tegen. 

Een werke-

lijkheid 

waar ik 

nog steeds 

in geloof... 
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Maar de acceptatie van dat weten moet langzaam groeien en voorlopig 
blijf ik me nog bezig houden met het wel en wee van de Wonne en de 
mensen die daar wonen. De Wonne, waarvan ik eens zei dat het een 
droom was, die werkelijkheid werd, een werkelijkheid waarin ik nog 
steeds geloof. 

Tot besluit wens ik iedereen goede Kerstdagen, een gezellige jaarwisse-
ling en voor het nieuwe jaar Vrede en Alle Goeds. 

 Harrie  

De inwijding van 
de wonnevlag  

Harrie, Ria, Dick 

Welkom op nr 25 voor 
het 33  

jaar-feest! 



Vijf maanden geleden verslond ik de kerstbrief van 
de Wonne, nieuwsgierig naar de plek waar ik in augus-
tus een week zou gaan meeleven. Met tranen in mijn 
ogen zat ik achter de computer. Van het lachen, van 
ontroering, van verwondering en blijdschap dat er zo’n 
plek bestaat: waar mensen er samen iets van proberen 
te maken, tussen de puinhopen van een verbouwing en 
het leven in. Raar dat ik nu zelf een bijdrage mag leve-
ren... Aan de brief, aan het leven in dat huis.  

Ik schrijf dit, zittende aan de keukentafel in mijn fijne 
huisje in Nijmegen. Het is donderdag 6 december, een 
prachtige heldere vriesdag. De sneeuw van gisteren is 
op de meeste plaatsen nog zichtbaar. Hoe zal de Wonne 
eruit zien onder een wit laagje? Dat heb ik nog niet ge-
zien en ik zal nog even moeten wachten. Normaal zou 
ik nu op de Wonne zijn geweest (sinds oktober was ik 
daar steeds van woensdag tot en met vrijdag), maar ik 
sla een weekje over. Ik neem even de tijd om stil te 
staan bij wat er de afgelopen tijd is gebeurd en vooral: 
bij wat er staat te komen.  

In januari ga ik mijn geliefde woongroep en Nijmegen 
verlaten om voor onbepaalde tijd op de Wonne te gaan 
wonen. Om zoveel mogelijk in dat bijzondere huis te 
kunnen zijn en verder te ontdekken wat er tussen ons 
kan gebeuren. Dat is voor mij een grote stap waarvan 
ik vijf maanden geleden niet had gedacht dat ik die zou 
zetten. Ik kwam naar Enschede om te ervaren of het le-
ven in een gemeenschap als de Wonne bij me past, niet 
om te kijken of ik er echt zou willen wonen.  

Wat is er in zo korte tijd gebeurd? Misschien is die luci-
fer, die aan het eind van iedere meditatie uit de borst-
zak van Arnulf tevoorschijn komt, geen lucifer maar een 
toverstokje..??  

 Anke 
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toverstokje 



Al in die eerste week in augustus voelde ik me op de 
Wonne als een vis in het water. Het voelde zo natuurlijk dat het niet 
eens romantisch was (helaas..). Ik merkte dat ik het heerlijk vind 
om te leven in een huis met zoveel verschillende men-
sen. Om appeltjes te schillen in de woonkamer of keu-
ken en intussen gesprekken te voeren over koetjes & 
kalfjes en andere wezenlijke zaken. Om goede raad te 
ontvangen in veelvoud en vervolgens niet meer te we-
ten wat ik eerst nog wel meende te weten. Om elkaar 
-en mezelf- tegen te komen in mooie maar af en toe 
ook moeilijke ontmoetingen. Om in al deze ‘reuring’ te 
leren mijn eigen liedje te zingen. Om na soms intensie-
ve uren, in de kapel weer stil te worden of wat inspirerende woor-
den te ontvangen.   

Toen ik in die augustusweek in de wandelgangen de blik van Arnulf 
ontmoette, zei hij: “Wat kijk je verwonderd”. Ik antwoordde: “Ik 
kijk niet verwonderd, maar verwonnerd”, en wist terwijl ik het zei 
dat het meer dan een woordgrapje was. In die ene week had ik het 
Wonne-virus al goed te pakken gekregen. Maar eerlijk gezegd denk 
ik dat het zelfs al eerder begonnen was: met het lezen van de 

kerstbrief... Wees gewaarschuwd.   Anke  

Niet 

verwonderd 

maar .. 

verwonnerd! 

Kerstbrief 32 Pagina 29 

 Onze wintertuin is multi-
functioneel inzetbaar... 

Bij de voorpagina: 

Vincent maakte twee 

tipi’s: speelhutten 

voor onze kinderen! 



“De 

Wonne is 

voor mij 

een 

levens- 

school” 

 

José 

 

Sint en Piet op bezoek: 5 december 
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De glimlach die je me schonk 

De hulp die je bood 

De giften die we mochten ontvangen 

De gezelligheid die je bracht 

Het onverwachte 

Je inzet voor ons huis 

Jouw incasseringsvermogen 

Je geduld 

Om jouw aanwezigheid… 

 

dankjewel! 

poézie 

De woorden bouwen 
tot dromende letters 
puzzelen aan verhalen 
tot je geroepen wordt 
 
jouw naam vertrouwen 
’n stem van stilte 
Samen komen tot ’n woord 
Waarin je woont 
 
Huis van even 
Stromen in ’n bundel licht 
Jij bent toch? 
Dat geluk, dat vergezicht 
 
Vincent 

 
De dichter bij 
Zoemde en zoemde 
Naar bloemen 
Vol geuren 
Verbleekte kleuren 
In gelijst er 
Ritme in zocht; 
Opdat adem 
In stille tinten zei: 
Kom dichter bij 
 
Vincent 
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Ik wil zo graag de kleur van woorden weten 

Zijn die van jou als je mijn lief bent rood? 

Of donkerzwart wanneer we strijden om gelijk 

Ik wil zo graag de kleur van woorden weten 

 

Zijn ze zo zacht als golven in jouw haar 

Of spijkerhard als rotsen kunnen zijn? 

 

Jouw woorden die ik proef en met mijn tong bemin 

kan bitterheid niet langer meer verdragen 

Ik wil zo graag de kleur van woorden weten. 

Ik wil zo graag… 

Dick 

Officiële opening nieuwbouw. Eregast de 

burgemeester feliciteert het bestuur van 
de Larinkstichting 



 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 het pogen centrum 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 mentrix/mentor van één of 
meer gasten. 

 Elke werkdag is er ‘s ochtends om 9.00 uur een werkbe-
spreking 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 21 april 2013 het 34 jarig 
bestaan. (ontstaan in 1979). 

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

Contact en info via:  

enschede@wonne.nl  en www.wonne.nl 

Telefonisch: 053 4318787 

Wonne in het kort... 

Pagina 32 
 

Wonne 

betekent 

GELUK 

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


 

Namenketting de Wonne Enschede 

Anke-Akeelah- Arnulf- Ayelle –Bert– Bamba-Betty- Bill- Cor-

rie-Coos- Dick- Ellen- Eline –Francine-Frans- Guy-Hans- 

Harrie-Helene- Herman- Ida– Jetty–Kate-Koen- Louisa-

Magda–Mannes-Marcha-Michel--Piet–Ria- Remco-Rosanna- 

Servaas–Sirösz-Wunyo  

……………...Jij hebt me bij mijn naam genoemd! …………………….. 
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Openings actie 

Albert Heijn 

KARIEN SPIER en BILL –GESCHENK-GESCHONKEN 

Een winkelwagen vol met nutti-

ge boodschappen, zomaar! 
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De 

Minderbroeders 

Kapucijnen in 

Den Bosch 

zorgden weer 

voor de  juiste 

getallen. 

Onze dank! 
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