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Op het moment dat ik dit schrijf zit het jaar er weer bijna op. 
We vieren nog het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Onnozele kinderen , Oude-
jaarsavond en dan is 2013 alweer voltooid verleden tijd. 
Terugkijkend op 2013 is er een aantal zaken die opvallend zijn te noe-
men. Een van de verheugende gebeurtenissen, binnen de Wonne. is het 
aspirant lidmaatschap van Anke Theissen die, na een kennismakingspe-
riode in 2012, te kennen heeft gegeven toe te willen treden tot de com-
muniteit. Verjonging, waar we blij mee zijn en die past binnen het stre-
ven naar herbezinning op de doelstelling en te ontwikkelen activiteiten 
voor de toekomst, met name waar het gaat om de pijlers, waarop het 
doen en laten binnen de Wonne gestalte wordt gegeven, te weten: So-
berheid, Solidariteit en Spiritualiteit. 
 
Het past ook in de afwerking van de nieuwbouw 
die, in de loop van dit jaar heeft plaats gevonden 
en in de aanpassing van diverse ruimten in “het 
klooster” aan de eisen van deze tijd. 
We denken hierbij aan: de koren en de ZEN-
groep, die gebruik maken van de kapel voor re-
petities en meditatie; 
De activiteiten die in andere ruimten plaats vin-
den, zoals YOGA, Bio-danza, Tai-chi, bijeenkomsten van de Lets-kring, 
de Wereld-vredes-vlam en niet te vergeten de bijeenkomsten in het 
Licht van de vrede, dat zijn vieringen die - bij toerbeurt - voorbereid en 
voorgegaan worden door mensen uit verschillende religies. 
 
We hebben uitbundig gevierd, dat Corrie 10 jaar in de Wonne is en zo 
waren er nog wat verheugende gebeurtenissen die de aandacht verdie-
nen, waarvan ik nog wil noemen het “trefpunt” op woensdagavond. Een 
bijeenkomst voor bewoners en belangstellenden, waarin op ludieke en 
muzikale wijze door diverse mensen proeven van hun kunnen ten beste 
worden gegeven tot vermaak en verbroedering van alle aanwezigen. 
 

Verheugend was 
ook de toenemen-
de belangstelling 
van derden voor 
gebruik van ruimte 
in ons huis voor ei-
gen activiteiten. 



 

Alle lezers  wensen we een 
heel gelukkig 2014 toe ! 

Als je De Wonne wilt volgen: 

Bezoek ons ook op internet: 

www.wonne.nl 
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We hebben echter ook afscheid moeten nemen van mensen die ons - 
om een of andere reden - dierbaar zijn geworden in de loop van de tijd. 
Zonder anderen tekort te willen doen, noem ik Teresa die regelmatig 
onze gaste was en Henry die een trouwe bezoeker van onze Liturgie-
vieringen was. Dat zij de rust gevonden mogen hebben die zij zich in dit 
aardse leven wellicht niet gunden. 
 
Wat voor mij ook een lichtpuntje was en is in het 
afgelopen jaar: de uitverkiezing van onze nieuwe 
paus Franciscus een man die ons wijst op de 
plicht aandacht te hebben voor bestrijding van ar-
moede, zowel als voor vermindering van de rijk-
dom. 
Waarbij ik ook denk aan de financiële positie van 
onze tijdelijke bewoners die, door bezuinigingen 
van het kabinet, steeds slechter wordt en waar-
voor ik graag wat meer aandacht zou willen vra-
gen. 
 
Voor het overige wens ik U veel leesplezier met deze brief en voor zover 
ik jullie niet persoonlijk ontmoet een, in alle opzichten, Vredig en Lief-
devol Kerstfeest, een plezierige jaarwisseling en alle goeds voor het ko-
mende jaar. 
 
 Harrie Lahaije     

Franciscus een 

man die ons 

wijst op de 

plicht aandacht 

te hebben voor 

bestrijding van 

armoede. 
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Sinds 14 september 2009 woon ik in de Wonne… 

Coos vertelt: 

14 September weet ik zo goed omdat de volgende dag mijn beide zus-
sen jarig zijn. Ik woon dus alweer ruim vier jaar in de Wonne en ik heb 
nog nooit iets in de nieuwsbrief geschreven. 
Vorig jaar had ik écht spijt. Ik had ook graag iets bijgedragen maar 
wist niet wat. Ik kon geen onderwerp verzinnen of bedenken. 
Van de week lag ik s' avonds in bed na te denken. Ik doe dat vaak, 
even de dag laten passeren. 
 
Mijn gedachten dwaalden af naar een ABC , je weet 
wel, zo'n rijtje zogenaamde grappige voorvallen, 
beginnen bij de A en eindigen bij de Z. "A", dacht 
ik. De "A" van Arnulf, de man waar we aan te dan-
ken hebben dat de Wonne bestaat. Of was het zijn 
moeder. Want ik hoorde een keer en zo vertel ik het 
ook verder wanneer ik er met iemand over spreek, 
dat de moeder van Arnulf op zijn verjaardag, toen 
een groot deel van zijn familie aan de borrel zat de 
opdracht gaf het leegstaande klooster aan de Noorderhagen te kraken. 
  

"de B". De "B" van Betty, een zeer bijzondere 
vrouw. Een vrouw waaraan de Wonne veel te 
danken heeft. 
Ook een vrouw met wie ik een bijzondere band 
heb opgebouwd in de afgelopen jaren. Ik heb 
aan Betty heel veel te danken. Het allerbelang-
rijkste wat zij aan mij gegeven heeft  is dat ik 
heb geleerd naar mezelf te kijken. dat is niet al-
tijd even makkelijk en dat maakt het ook zo bij-
zonder. Ik ga de laatste tijd weleens samen met 
Betty een toertje maken. Dan gaan we met de 
auto van de Wonne ergens naartoe. Hoeft niet 
ver te zijn hoor. Zo zijn we eens naar Hof Espelo 

gereden en daar op een bankje een appel gedeeld.  

Anders zou de 
AKI het weleens 
kunnen doen. 
Zodoende valt 
de verjaardag 
van de Won-
ne samen met 
die van Arnulf.  

"Naar jezelf kij-

ken" is groter dan 

je in eerste instan-

tie denkt. Althans, 

zo heb ik het erva-

ren en Betty  

heeft daar een be-

langrijke rol in ge-

had. 
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We zijn ook eens naar de Lonnekerberg gereden. Daar, in het Prins 
Bernhardpark pas ik regelmatig op een 
huis aan de rand van het bos. Ik wilde 
Betty dat huis weleens laten zien. Ik zeg 
zo vaak bij de wekelijkse vergadering op 
de maandagavond dat ik van dan tot dan 
in Lonneker ben. Ik vond het mooi om met 
haar daar te zijn. Er is veel te zien. Er 
hangt veel kunst aan de muur en ik vond 
het heel leuk van Betty dat ze zei; "hier 
moet ik even bij gaan zitten". 
 
Betty is trouwens ook een beetje de aan-
leiding van het ongelukje dat ik heb ver-
oorzaakt. Ik bracht haar vorige week naar 
Marie José in Almelo. Zij gingen dan sa-
men voor een paar dagen naar Boxmeer. Nadat ik Betty had afgezet 
ging ik terug naar Enschede maar bij het invoegen op de van Limpurg-
straat ging het mis. Van achteren kwam een fietser die ik voorrang 
verleende maar van voren kwam een fietser die ik niet had zien aan-
komen. "Boem", ging het. En ik schrok, ik sprong de auto uit en hielp 
de man weer overeind terwijl ik mijn verontschuldigingen maakte. 
"Sorry meneer, ik had u niet gezien". Waarop hij heel vriendelijk zegt; 
"kan iedereen gebeuren, zoiets doe je toch niet extra". 
"Exstra", zei die, dat is Twents voor "expres". Gek woord eigenlijk 
"expres" voor iets dat je exstra doet.  

————————> Coos vertelt verder op blz. 12 

Arnulf ...begin van het ABC... 

Vincent heeft een kinderspeelplek ge-
bouwd. En die plek is zo uitnodigend, dat 
ieder kind er onweerstaanbaar op, in, door, 
en nog eens wil. Prachtig.  

V1rhaaltje—Arnulf 
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Voeten heb je om te lopen 

naar de mens die eenzaam is, 

en een hart om waar te maken, 

dat geen mens een eiland is. 

Eeuwig de bron waaruit wij stromen. 
 
Nooit ben ik op jouw weg gekomen, nooit kan ik bui-
ten jou bestaan, noch kan ik ooit bij jou vandaan. 
Want wat ondeelbaar is valt niet te scheiden,  
het tijdloze is een.........ten alle tijden. 
Eeuwig de bron waaruit wij stromen,  
eeuwig de bron waaruit wij stromen..... 
 
 

 
Dit is een lied waar ik me als ik het opschrijf en zing mee mag 
verbinden en me verbonden weet. 
Een lied wat op de eerste avond van meerdere ontmoetingen die 
in de Wonne plaats gaan vinden waarin verschillende geloofsbele-
vingen met elkaar worden gedeeld, wordt gezongen samen. 
Nooit kan ik buiten jou bestaan! 
Noch kan ik ooit bij jou vandaan. 
Gelukkig maar, want wie zou ik zonder die Bron zijn? 
En dat ben ik me de afgelopen 10 jaar wel bewust geworden. 
Eeuwig de bron waaruit wij stromen, 
waardoor ik in de Wonne terecht mocht komen. 
Mijn dankbaarheid daarvoor is groot. 
Ik wens jullie het komend jaar veel dankbaarheid toe. 
 

Liefs Corrie  

Open je oren om te horen, 

open je hart voor iedereen. 
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Bijeenkomsten in 

het licht van de 

vrede 

——————> 

Ogen heb je om te zoe-

ken 

naar wat mensen nog ont-

breekt, 

en een hart om uit te zeggen, 

wat een ander moed in-

spreekt. 

Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman, 

en een hart om te aanvaarden, 

wat een ander beter kan. 

Er was ’n tijd, dat ik alleen maar stenen zag, als ik naar bui-
ten keek. Geen stukje blauwe lucht. Nee, stenen! En wat een 
genot, als het geregend had. Dan kleurden de stenen opeens 
donkerder en duurde het ook weer even tot ze weer hun oude 
kleur hadden. Dat was alles. Toen kreeg ik een andere plek in 
huis, boven de keuken. Vroeger was dat de naaikamer: een ka-
mer met drie lichtkoepels. Uitzicht op de tuin en op de prachti-
ge luchten, dag na dag, uur na uur. En toen sloegen de bou-
wers weer toe. Laag naar laag ging het de hoogte in tot  zelfs 
het kleinste stukje blauwe lucht verdwenen was. En daar zat ik 
weer achter het beton.  V2rhaaltje. 
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Spiegeltje spiegeltje 
 
... en nu woon ik er al weer bijna een jaar, in dat wonderlijke 
Wonnehuis. Hoewel ik de meeste tijd blij ben er te zijn, heb ik het 
af en toe best moeilijk. Toch heb ik nog steeds het gevoel dat ik 
hier moet en wil zijn, in deze Hogeschool voor Samenleven. Ik oe-
fen en leer hier iedere dag op vakgebieden als Kritiek incasseren, 
Grenzen bewaken, Relativeren, Vertrouwen, Geduld bewaren en 
Verplaatsen in een ander. Dat ervaar ik als heel zinvol en vervul-
lend, maar fijn is het vaak niet.  

 

Het wil wel eens voorkomen dat ik al voor de dag 
goed en wel begonnen is drie van zulke 
‘leerervaringen’ heb mogen opdoen: ik loop tegen 
een chagrijnig hoofd van een huisgenoot aan, irri-
teer me aan een opmerking van iemand aan de ont-
bijttafel, word aangesproken op een deur die ik niet 
snel genoeg dichtdoe... Aaaaargh!! En dan ziet mijn 
gezicht er net zo uit als van die huisgenoot eerder 
op de ochtend. Na een tijdje komt dan gelukkig 
meestal wel weer ontspanning als ik mezelf eraan 
herinner dat ik aan het leren ben en dat dit groeipijn 

is.  

Vooral in de Hogere Zwijgkunde wil ik mij verder bekwamen: afzien 
van een weerwoord als ik (verbaal) word aangevallen, niet verdedi-
gen tegen kritiek, niet bemoeien met andermans taken & zaken, 
geen antwoorden geven voor anderen. Ik leer het met vallen en 
opstaan, maar mijn huisgenoten zijn over het algemeen geduldig 
met mij. Omdat we allemaal leerlingen zijn?  

 Tijdens een van onze huiskamervergaderingen werd ‘besloten’ dat 
er meer spiegels in huis zouden komen en dat wij daar eerst in 
zouden kijken alvorens iets over een ander te zeggen. Maar het 
huis is al vol van spiegels! Je loopt ze elke dag tegen het lijf, soms 
drie keer op een ochtend. 

Anke 

“Echt leren doet 

pijn”, zei een do-

cent van mij 

ooit. Je wordt 

geconfronteerd 

met je grenzen: 

met wat je (nog) 

niet weet of kan.  
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Dagjesgast ( met een vergrootglas…) 
 
Op een middag loop ik richting mijn kamer om te kijken of Jule, mijn vriendin, 
al gearriveerd is. En ja, ze staat in de deuropening, jas net uitgedaan, tas in 
de hoek gezet. Terwijl ik haar omhels, wordt mijn aandacht getrokken door 
een beweging in mijn bed en ineens kijk ik in de glazige ogen van een van on-
ze nachtjesgasten. Ik vraag verontwaardigd wat hij daar doet, 

in mijn bed. Hij was moe en wilde slapen... Van dit logische 
antwoord ben ik even van mijn apropos. Ja, wat moet je toch 
ook als je moe bent en geen bed bezit? En wat is er nu eigen-
lijk zo erg aan? Met alle strengheid die ik nog op kan brengen, 
maak ik hem duidelijk dat dit toch echt niet kan. Hij knikt braaf 
en verdwijnt... met een aantal van mijn boeken, blijkt later. Tja, 
wat moet je toch ook als je geen boeken bezit om te lezen in 
een bed dat je niet bezit? 

 

                   Dierengeluk 

De Wonne is sinds september 10 poten, 1 staart, 3 
kammen en 2 zachte, beweeglijke oortjes rijker. Ze be-
horen toe aan onze nieuwe huisgenoten Kruimel en de 
drie zusjes Hollandse Hoen. De eerste heeft haar stek-
kie gevonden op de vensterbank in de huiskamer, waar 
ze geregeld even afkomt om een huisgenoot van de 
menselijke soort te vermaken. Of tot wanhoop te drij-
ven! Haar liefde kent namelijk voorwaarden noch gren-
zen, waardoor ze juist degenen opzoekt die haar het 

liefst uit de weg gaan. Zo laat ze geen kans onbenut om Francine’s unit 
binnen te glippen, met een record van om en nabij de tien keer op één 
dag. (En denk niet dat ze zich gemakkelijk laat verwijderen...) 

Na een wat aarzelende start lijken ook de kippen nu wel hun draai gevon-
den te hebben. Ze leggen nog wel geen eieren, maar gaan ’s avonds in 
ieder geval op de juiste stok: die in hun hok in plaats van de boom. Over-
dag scharrelen ze gezellig in de tuin of in de ren rondom hun hok. Dat 
hok, gemaakt door Vincent, heeft evenals de speelhutten de vorm van 
een tipi, wat goed past bij de wit-zwarte verentooi die ze dragen. Een 
prachtig gezicht. Wat een geluk, al dat gescharrel in en om ons huis! 

Dierenvriend Franciscus 
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Doop 

Willeke 

Ja, ik had een brandtrap. Deur open en ik kon zo naar de speelplaats of 
naar het platte dak boven mijn kamer. Nee, op de daken mocht niet gelo-
pen worden, want een lekkage had je zo. We hadden een aantal daktegels 
er opgelegd en op die tegels kwamen bloembakken te staan. 
Maar er was een lekkage. Zoek die maar eens op! Bij de renovatie van  
ons huis werden alle daken gerenoveerd. En de brandtrap werd gehal-
veerd, zodat het platte dak onbereikbaar werd (en ook de vluchtwegen    
dus verdwenen) Maar als je nu denkt dat de gaten door het lopen geko-
men waren, dan heb ik een raadsel, want bij de renovatie bleek, dat de 
daken waar nooit op gelopen was meer gaten hadden  dan alle andere 
daken. Ra,ra. Arme brandtrap. V3rhaaltje 
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Maar even terugkomend op het ABC. Is het niet grappig? Arnulf, 
Anke, Betty, Corrie, Dick, (Ellen), Francine, God, Harry, Ida. 
abcdefghi. De vaste groep is op zoek naar versterking dus dat moet 
dan iets van Janny, Joke, Johanna, Jan, Johan of Jacobus worden. Ik 
was trouwens best een beetje aangeslagen na dat ongelukje en zag 
er ook wel een beetje tegenop het thuis te vertellen. Toen ik in de 
huiskamer kwam zaten Corrie en Ida er en ik vertelde dat ik een on-
gelukje had gehad en dat die man zo aardig en vriendelijk bleef, Ida 
pakte me bij m'n beide handen en zei: "maar Coos, jij bent toch ook 
aardig en zorgzaam. Dat heeft die man opgemerkt". Mooi vind ik dat, 
dat is zo fijn van "in de Wonne wonen". Je hebt altijd steun van en 
aan elkaar. (als je kunt en wilt)   
 

Als ik even terug kijk naar afgelopen jaar... Er was 
in Enschede een groep Monniken en als ze iets in 
de Wonne hadden, was ik hun gastheer. Bijzonder, 
echt zeer bijzonder. Ik heb in die week veel met ze 
opgetrokken. In hun programma stond op 4 mei 
een meditatie in de Wintertuin gepland. Ik herin-
ner me nog dat ik kippenvel kreeg toen ik de Mon-
niken uit Tibet vertelde dat wij bij onze vrijheid 
stilstaan op 5 mei. Het was heel bijzonder om met 
hun samen op 4 mei twee minuten stil te zijn. Ik 
draag ze nog steeds een beetje bij me. Ze waren 
hier om een zand mandala te maken in Prismare.  
 

Daar ging ik elke dag even kijken. Op één van die dagen maakte 
iemand een foto van me terwijl ik met één van de Monniken stond te 
praten. Op de achtergrond staat Henry Veger. Henry was een man die 
regelmatig bij ons op zondag op de viering was en ook at hij weleens 
met ons mee. Henry is op zeer tragische wijze gestorven in mei dit 
jaar. Ik denk nog regelmatig aan hem. Wanneer ik naar de Lonneker-
berg fiets om daar op het huis en de dieren te passen kom ik langs 
zijn huis. Henry was een rustige, teruggetrokken zeer aardige man.  
  
Een gezond 2014 en u of jij  bent van harte welkom voor een kopje 
koffie in de Wonne. Groet, Coos Lomulder. 

Ik heb hun  ver-

teld dat 4 en 

5 mei bijzondere 

dagen in Neder-

land zijn. Dat wij 

de doden uit oor-

logen herdenken 

én de vrijheid die 

we hebben vieren.  



Kerstbrief 33 Pagina 13 

Trefpunt 

Wonne 

In maart 2013 ben ik in de Wonne in Enschede 
komen wonen als 'tijdelijke' bewoner. Zomaar on-
derdak krijgen op het moment dat dat nodig is 
vind ik nog steeds heel bijzonder. Steeds meer er-
vaar ik dat de Wonne een heel speciale plek is. 
Een plek waar zoveel mensen onder één dak le-
ven. Zoveel mensen met ieder zijn eigen sores en 
(eigen-)aardigheden. Wat de Wonne voor mij ver-
der bijzonder maakt: de gastvrijheid, het omzien 
naar elkaar, het er-mogen-zijn, de groenten van 
de markt, de bloemen, de muziek, de stilte, de 
koffieklanten en de nachtjesgasten, Kruimel en de andere huis- en 
tuindieren, de vieringen, de vredesvlam, de tuin, de spelletjes 
scrabble, het trefpunt op de woensdagavonden. En vast nog wel 
meer! 

Het feit dat ik tijdelijk onderdak nodig heb is niet leuk, maar dat ik 
bij de Wonne terecht kon is geluk! Het is goed om hier te zijn. 

Alex, november 2013 

Mensen met soms 
een uitgebreide 
handleiding en an-
deren die eenvou-
diger te doorgron-
den zijn. En dat 
gaat meestal 
goed, al die men-
sen onder datzelf-
de dak! 

Volgens de 
maandagavond 
verslagen gaat 
Magda op was-
knijpers uit, Bert 
op een mandje, 
maar wie gewoon 
op de fiets? 

V2rhaaltje-Arnulf 
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Ik was van plan hier 
een vurig politiek betoog te houden over de Wonne. 
Ik zou schrijven over een oase in de woestijn van 
het kapitalisme, nee, over een mosterdzaadje waar-
uit ooit, ik hoop snel, een nieuwe wereld zal groei-
en. Ik zou het hebben over hoe de Wonne een 

logisch antwoord is op de wereldwijde klimaatcrisis, die er niet aan 
zit te komen, maar die al begonnen is; Hoe het delen van eigen-
dom, het hergebruiken van welvaartsresten, het samenleven met 
mensen uit continenten waar de klimaatcrisis nu al voelbaar is 
stappen zijn op weg naar een nieuwe, duurzamere band met de 
schepping.  

hoe regeringen steeds modernere 
oorlogswapens laten ontwikkelen, 

terwijl onze eeuwenoude kerkklok elke dag om twaalf uur 's mid-
dags wanhopig bidt om vrede.  

Ik zou het hebben over de wereldwijd groeiende ongelijkheid, die 
alleen nog maar met hoge muren en kustpatrouilles overeind ge-
houden kan worden; Hoe vrijwillige armoede, en solidariteit met 
mensen waarvoor de armoede niet zo vrijwillig is, ons helpt aan 
de goede kant van die muren te staan.  

Uiteindelijk zou ik schrijven dat Jezus ons leert dat het breken van 
je dagelijks brood met mensen om je heen het pad is op weg naar 
broeder- en zusterschap. Vooral als je behalve je brood ook je ge-
brokenheid kunt delen. 

Maar ik doe het niet. Zulke bombastische taal past niet zo goed bij 
de Wonne. Arnulf zegt: ”Stel je eens voor dat we 's avonds geen 
scrabble zouden spelen; wat zouden we elkaar dan een hoop on-
zin moeten vertellen.” Misschien zegt dit meer over Arnulfs voor-
liefde voor scrabble dan dat het een wijze levensfilo-
sofie is, maar dat is nou eenmaal het risico als je een 
monnik met een baard bent: Alles wat je zegt klinkt 
diep en waardig.  

Ik zou het hebben over  

Klein en Groot – Herman van Veelen 
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Ik ben de laatste tijd veel weggeweest. Twee maanden lang heb ik met 
mijn liefste lief Anna door Europa gezworven. Daarna ben ik begonnen 

aan  een muziektherapie-stage in de gesloten psychiatrie in 
Amsterdam. Daardoor ben ik zowel fysiek als mentaal veel 
weg van de Wonne. Ik merk dat ik veel behoefte heb aan 
grote woorden, juist nu ik zo weinig doe in de Wonne. Mis-
schien heb ik wel grote woorden nodig om me niet zo klein 
te voelen.  

Ook is het andersom: Als je volop ondergedompeld bent in zoiets als de 
Wonne wordt het moeilijk om er groots over te praten. Een “oase in de 
woestijn van het kapitalisme” lijkt toch wat minder van toepassing op het 
moment dat je in het winkeltje werkt en met een klant aan het kibbelen 
bent of dat mooie glazen vaasje voor twee of drie euro weg mag. En aan 
het delen van gebrokenheid denk ik ook al niet op het moment dat ik 
“GEWOON even RUSTIG mijn boek wil lezen!”, of als iemand net de laat-
ste (gedoneerde) oliebol pakt waar ik me stiekem al op verheugd had.  

het hebt over Mattheus 25 vóórdat je be-
gint met mensen opvangen ( “[…] Wat je 

niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij 
gedaan” ). Als je eenmaal begonnen bent heb je het vooral over wie er 
deze keer met een binnenstebuiten gekeerde broodzak als handschoen 
het verstopte toilet leeg mag halen (Magda, je bent een held!). 

Toch vind ik het mooi om wat we hier in het klein doen soms ook te ver-
binden aan hoe het in het groot zou kunnen.  Om er-
achter te komen dat we niet alleen zijn, maar dat het 
smalle pad al vaak bewandeld werd, en wordt. En 
misschien ook wel om bemoedigende woorden te 
schrijven voor die mensen die nog niet hebben erva-
ren hoe mooi het is om tegen een dakloze man te 
kunnen zeggen “Nee, ik heb geen geld, maar als je 
meeloopt naar mijn huis heb ik wel wat te eten, en 
een slaapplaats voor vannacht”. De mensen die nog 
net een klein zetje nodig hebben om ook hun eigen 
voordeur open te zetten. De mensen die Mattheus 25 
lezen. 

Mijn vader zegt dat je  

Om elkaars ge-

dachten scherp 

te houden, en 

onszelf eraan te 

herinneren 

waarom we hier 

ooit mee begon-

nen zijn. 
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ZIJ DIE ONS VOORGINGEN. 

IN HET VERTROUWEN OP GOD EN VANUIT MIJN GELOOF 

GA IK ER VANUIT DAT ZIJ BIJ GOD ZIJN, BIJ DE EEUWIGE. 

Ik noem de vier mensen die ons dierbaar zijn en met ons huis verbonden 
waren. 

Henry Veger uit Lonneker. Iedere zondag zette hij om vijf voor elf zijn 
fiets tegenover het raam van mijn unit om met ons samen te vieren en te 
bidden. Met Pinksteren was hij afwezig en op 24 mei werd  Arnulf  naar 
het ziekenhuis geroepen om met Henry en zijn dierbaren te bidden, want 
deze lieve man was stervende. Op 31 mei was de uitvaartdienst in zijn ei-
gen parochiekerk in Lonneker. 

Theresa Wolbert. Ze woonde in Paranthos de Beira in Portugal. Dertig 
jaar lang was ze gedurende al die jaren twee maanden in De Wonne. Niet 
als logé maar als huisgenoot. Ze bezocht van ons uit, haar familie en trof 
allerlei voorzieningen voor Portugal. In maart van dit jaar kwam ze weer 
voor zes weken. Ze werd ernstig ziek en van teruggaan naar Portugal was 
geen sprake. Ze overleed in Enschede op 18 september. De uitvaart was 
vanuit De Wonne op 23 september in het bijzijn van haar zus, schoonzus, 
neven en nichten en verdere familieleden. Theresa werd bijgezet in het 
graf van haar ouders in Enschede. Theresa, ik zal je missen in dit najaar!  

En wat te denken van Annie Kerkhof- Perik! ( in De Wonne heette ze 
Anneke) Anneke kookte 13 jaar lang 1 dag in de week in en voor ons huis. 
Ze was uniek in het bereiden van rode kool en dan in combinatie met ha-
chee! Al lopend op straat met haar hondje werd ze niet goed. Ze werd 
naar het ziekenhuis gebracht en overleed aldaar. Wij, maar ook velen in 
haar woonplaats Losser, zullen haar heel erg missen. Anneke was 'n socia-
le vrouw binnen de dorpsgemeenschap. Tijdens 'n hartverwarmende kerk-
dienst hebben we afscheid van haar genomen. 
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Tot slot wil ik Ana Cecilia Zeledon uit Nicaragua gedenken. Zij werkte 
in de tachtigerjaren in de sloppenwijken van dat land. Aldaar leerde ze 
Hans Wilke kennen die als laborant aldaar werkzaam was. Ze trouwden 
en besloten in 1986 naar Nederland te gaan. Ana en Hans kregen 'n 
zoon en beiden werkten in Enschede in de gezondheidszorg. Ik leerde 
Ana kennen via mijn vriendin Theresa Mendoza en heb veel liefde en 
waardering met haar gedeeld. Na 'n ongelijke strijd tegen 'n ziekte 
waarvan niemand kan winnen is ze op 12 oktober in het hospice alhier 
overleden. We zullen je nooit vergeten lieve Ana 

Op 'n dag kwam 'n Duitse man in onze winkel met de vraag: 
Ben ik hier in De Wonne? Ja zeker was mijn antwoord. Hij 
scheurde 'n stukje papier van de kattebel en schreef daarop 
het volgende: 

Jeden  Augenblick  mit  dir  ist  Wonne... 

FRANCINE 
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Het Wonne-leven in Glanerbrug 

…als de zon schijnt, gaan we niet alleen in de tuin zitten koffie 
drinken, maar op ons dak gaan een flink stel zonnecellen ook 
energie omvormen… 

De kids zijn gro-
ter, maar 

nog niet wijzer 

Wij als ouders 
zijn soms spra-

keloos, maar  
nog niet aan het 
eind van ons La-
tijn 
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<<<-toet 

Het huis vraagt om 

veel handen.. 

En die zijn er ook! 

..Als er feest is zijn we gelukkig niet  

de enigen die gek doen 
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Welke kopjes 

zien we hier? 
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Wunyo heeft een konijntje gekregen. Trots zet 

hij de doos op tafel in de huiskamer. Het beestje 

mag er nog niet uit, maar dat het erin zit staat dui-

delijk op de doos: Vlees Compleet. Oei, hij leeft 

toch nog wel, vraag ik verschrikt. Tuurlijk, zegt hij 

verontwaardigd en hij vind het maar raar dat we 

daarom moeten lachen. 

Gezegend zijt gij zuster 

licht. 

Scherp en prikkelend in 

de morgen, warm en 

overvloedig in de mid-

dag, zacht en schoon in 

de avond. 

Goud stralend geduren-

de de dag, zilver strooi-

end in de nacht. 

Om dit raam een eeuwi-

ge glans en leven mee 

te geven. 

Machiel 
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KERSTNIEUWSBRIEEen Wonne-uitje.    

Een dag met z’n allen ‘uit’ is altijd weer een bijzondere ervaring en geeft 
een gevoel van verbondenheid die goed doet. 
Natuurlijk hangt er ook een kostenplaatje aan, maar 
de giften die we kregen met de vermelding “voor een 
dagje uit” hebben er toe bijgedragen dat het dit jaar 
weer gerealiseerd kon worden. Met dank aan de goe-
de gevers. Begin oktober gingen we met ons allen op 
stap naar Burgers Zoo. 
Het weer was ons goed gezind en dat was een ka-
dootje, omdat het de dagen erna behoorlijk regende. 

Het werd een vrolijke, gezellige dag. Wunyo, de enige kleuter in ons mid-
den stal al meteen de show met zijn ontwapende opmerkingen. 
Een puzzelopdracht met vragen over de dieren, maar ook over ons huis en 
de bewoners, werd ( na eerst wat gesputter) met veel enthousiasme en 
zelfs fanatiek ingevuld 
In Burgers Ocean kregen we, voor wie belangstelling had, een interessan-
te rondleiding van Nand, de broer van 
Arnulf. Tot slot was het pannenkoekhuis 
aan de IJssel een smakelijke en gezellige 
afsluiting van de reis met een klinkende 
prijsuitreiking voor de winnaars. 
Volgens de chauffeuse maakte ze niet zo 
vaak zo’n saamhorige, leuke groep mee. 
Zo zie je maar weer!! 
De beelden en ervaringen van de dag 
waren door Koen vastgelegd en een 
week later konden we nog eens nagenieten door samen de fotopresenta-
tie op de beamer te bekijken. IDA 
 

En toen vond Coos tussen de koekjes een achterlichtje…(8-4-13) en deed Anna Exa-
men in de Nederlandse letteren te … Stockholm  

Op zaterdag 25 mei haalde Herman een van onze flessen druivensap uit de kel-
der.”1912” vermelde het etiket. 

Wil degene, die de strijkplank heeft weggehaald, deze ook weer terug zetten? (11-9-
13) 

=>   ook weer een loupje nodig…!! 
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Gemopper in de keuken. Een bekend, haast vertrouwd geluid in ons 
huis. 
Ontduiken van de afwas, gasstel besmeurd met kookresten, te pittig 
eten vandaag…., de klaagzang kan heel lang zijn. 
Er is altijd wel iets waar je je druk over kunt maken. 
In de 27 jaar dat ik hier woon is daarin weinig veranderd. 
Het ene moment kan ik er beter mee omgaan dan het andere en zo-
lang het zich beperkt tot deze kleine futiliteiten moet ik ook toegeven 
dat zoiets bij een - óns - huisgezin hoort. 
 
Maar soms gaat het verder, dan wordt er achter de rug om onaardige , 
pijnlijke dingen over iemand gezegd met gevolg dat het al gauw een ei-
gen leven gaat leiden. Dit komt de sfeer in huis niet ten goede en dat is 
dan ook te merken. Dat raakt me, ik kan er slecht 
mee om gaan, want waarom zullen we het elkaar 
moeilijk maken, terwijl we hier allemaal wonen om-
dat het ons elders te veel werd. Niemand van ons zit 
te wachten om aan de kant te worden geschoven. 
Dat kan je een enorme verlaten gevoel geven, ook 
al zie je dat vaak niet aan de buitenkant. 
 
Ik ben me bewust dat het niet altijd mee valt om 
met zo velen samen te wonen. Ieder draagt zijn ei-
gen verleden met zich mee en wat weten we eigen-
lijk van elkaar. Wij als kerngroep weten vaak meer en als je contactper-
soon van een medebewoner bent, kom je soms in vertrouwde gesprek-
ken schrijnende situaties tegen. Zo schrijnend zelfs dat je meteen 
denkt: ik zal nooit meer een oordeel over iemand uitspreken. 
In de bewonerscommissie waar ik in meedenk, praten we hier vaak 
over. Ik blijf het een uitdaging vinden om met elkaar te kijken naar het 
‘waarom’. Waarom reageert iemand zo, waarom gedraagt iemand zich 
als een macho, waarom wordt een bewoner furieus als hij /zij het ge-
voel heeft ‘gedwongen’ te worden om zich aan de regels van ons huis 
aan te passen. 
 

Ik zou zo graag 

wat meer tole-

rantie willen. Ie-

dereen in huis 

wil zich hier op 

zijn gemak en 

veilig voelen.  
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We dragen allemaal onze rugzak, vol gepropt met ervaringen uit 
het verleden, die ons tot de mens maken die we nu zijn. Daar komen, 
voor een groot deel, onze gedragingen vandaan; onze positieve, maar 
ook het gedrag dat ons zelf in de weg zit en meestal ook degene in 
onze buurt. 
 
Zelf heb ik ook moeten leren (en leer nog steeds) om te werken aan 
datgene wat niet bevorderlijk is voor mijn ‘welzijn’ . 
Het is fijn daar met medebewoners in ons huis van gedachten over te 
wisselen. Proberen iets te begrijpen van wat een ander beweegt, 
waarom hij zo handelt. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar het 
doet me goed dat ik in zo’n gesprek ineens ‘begrip’ zie, dat ik compas-
sie voel. 
Dan voelt het weer veel lichter binnenin mij en weet ik dat ons huis 
toch een goed huis is.  
 
Vaak zeg ik tegen me zelf: wie ben ik ! Hoe zou ik geworden zijn als ik 
de inhoud van zijn of haar rugzak had meegekregen. Daarmee wil ik 
niet alles goed praten. Soms heeft mijn boosheid me ook in de greep. 
Toch blijf ik vertrouwen in de goede kanten die we allemaal in ons 
hebben. Ik gun de mensen in ons huis zo graag hun blijheid en geluk. 
Ondanks alle strubbelingen, zie ik hoe ze een ruzie weer bijleggen en 
een oordeel bijgesteld wordt. Hoe een schouderklopje en het meele-
ven in moeilijke situaties ruimte maakt voor een goede sfeer. 
 
Op deze weg wil ik in 2014 samen met mijn huisgenoten doorgaan. 
Dit streven wens ik jullie, die dit lezen, ook toe in het nieuwe jaar. 
 
Ida 
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Wetens 

waardig 

heden en 

andere 

zaken... 

 We hebben 39 zonnepa-

nelen op het dak. 

 We hopen hierdoor flink 

op energiekosten te be-

sparen. 

 Onze tuin is mooi aange-

legd, maar het moet nog 

een echte Wonne-tuin 

worden.. 

 De kippen leven bij ons ook in Tipi’s; op zich 

merkwaardig dat ze nog geen eieren voor hun 

geld hebben gekozen… 

 De Larinkstichting is volledig vernieuwd; binnen-

kort een nadere kennismaking met de kern-

groep. 

 Binnenkort weer een vrijwilligerscafé in De 

Wonne: dankbaar voor zoveel steun en hulp! 

 Alle goede gevers van geld en goed en ma-

terie: heel erg bedankt  daarvoor! 

 De marktmensen mogen ook wel eens apart 

worden genoemd! Dank Dank! 

 Deze Nieuwsbrief is binnenkort ook in kleur op 

www.wonne.nl te lezen! 

 Komend jaar zetten we (nog meer) in op ver-

groening van De Wonne. 
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Een tipi’s 

Kippenhok ge-

maakt door 

Vincent 

N.B. Bij het oversteken van de wintertuin stuitte ik onverwacht op 
een zangdocente aan het klavecimbel die een concert met haar 
leerlingen voorbereidde. Ik ben er even blijven luisteren. Dergelij-
ke momenten zijn kleine cadeautjes op de Wonne.                  

Helene 

<<<Corrie 



 poëzie 
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Oren heb je om te horen, 
naar een mens die vrede is, 
en een hart om te geloven, 
in zijn God die liefde is. 
——————————————- 

tekst: Henk Jongerius; muziek: 

Ton van Erp; © KBS 

zwerver 

 

De zwerver aan de deur vraagt om wat suiker bij de koffie 

En of het broodje mag belegd met kaas 

Zijn moeder maakt zich zorgen om haar zoon 

Maar kan hem niet bereiken 

Het schilderij dat hij me geeft wordt onder bed verborgen 

Verhalen rijgen zich aaneen 

De koffie laat het koud en nauwelijks te bevatten 

Zijn woorden uitgewaaid 

De klapdeur van het leven slaat met een zwaai weer dicht 

Ik zie hem straks weer komen met een verhaal van licht. 

Dick 
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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  

`Elfjes` 

(Helene) 

 

Klooster 

Stille plek 

In de wereld 

Waar mensen werken 
aan 

Vrede 

 

Droom 

Over leven 

Leven en geven 

Alleen verlangen laat 
mij 

Leven    

Spiegel 

Jij mij 

Dan spiegel ik  

Jou weer in mijn 

Spiegel  
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KERSTNIEUWSBRIE

 

 

 

 

HELENE 

wil ik proberen mijn indrukken op papier te zetten. Aanvankelijk dacht ik 
een terugblik te kunnen geven op het jaar 2013 waarin ik immers alle 
seizoenen; een voor Nederlandse begrippen extreem koude winter en 
een korte maar bijna tropische zomer, gevolgd door een lang durende 
zachte herfst, voorbij zag komen. “Krijgen Bamba, afkomstig uit Afrika 
en Anna uit Zweden hierbij een goed beeld van het klimaat in Neder-
land?” vroeg ik mij af.  

Alle feestdagen en verjaardagen zijn nu een keer gepasseerd evenals ju-
bilea, reünies en momenten van afscheid, persoonlijk of van de woonge-
meenschap in zijn geheel. En volgend jaar viert de Wonne haar zevende 
lustrum! Het was een komen en gaan van mensen en elkaar opvolgende 
gebeurtenissen. Te veel om op te noemen. Nu heb ik dus maar besloten 
mij tot de  afgelopen week (week 47) te beperken. 

Op de maandagse “huiskamervergadering” stonden 
o.a. het onverwachte afscheid van een van onze 
huisgenoten en de Sinterklaasviering op 5 december 
op de agenda. Ook werden wij uitgenodigd om aan-
wezig te zijn bij de onthulling van een glas in lood 
raam van Franciscus de volgende dag. In mijn bele-
ving was dit het hoogtepunt van de week. Dinsdag-
ochtend klokslag half elf verzamelde zich een kleine 
delegatie onderaan de trappen in de nieuwbouw.  

Daar was één raam afgeschermd met een houten luik. Arnulf had de eer 
het raam te laten “ontluiken" en wist de betekenis van het beeld van 
Franciscus met de vogels, dat op het glas en loodraam is afgebeeld, 
mooi te verwoorden. Huisgenote Ellen samen met Hans, Wonnes trouba-
dour, hebben daar hard aan gewerkt. Zij oogstten veel bewondering en 
lof en Vincent bracht op de piano vanuit de wintertuin het Zonnelied van 
Franciscus ten gehore. ’ 

 

  

´s Avonds, als het 
raam verlicht is, 
kunnen ook de 
voorbijgangers op 
straat het bewon-
deren.  

Na ruim een jaar wonen op   
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Woensdagavond is er nog altijd ons wekelijks Trefpunt in de huiskamer. 
Hans, nu in de rol van troubadour, begeleidt dan iedereen die een lied 
ten gehore wil brengen. Deze week debuteerde Alex met zang en gitaar. 
Arnulf en Dick lieten ons langdurig onze hersenen pijnigen met een 
“trekpotje”, een woordspel dat naast “witsok” een begrip is geworden 
binnen de Wonne. 

Donderdagmiddag kregen wij bezoek van een dertigtal ouderen die een 
indruk van de Wonne wilden krijgen. Harry toonde hen in de meditatie-
zaal een film die ten tijde van het twintigjarig bestaan was gemaakt en 
gaf toelichting daarbij. Vervolgens heb ik een groepje van zeven vrou-
wen rond mogen leiden door de Wonne en met hen mijn ervaringen van 
een kleine vijftien jaar later uitgewisseld. Er is intussen onmiskenbaar 
veel veranderd. 

Elke keer dat ik probeer uit te leggen wat wonen op 
de Wonne betekent merk ik dat ik enthousiast word. 
De Wonne wordt wel omschreven als een klooster 
waar een straat doorheen loopt. Het is een samenle-
ving in het klein, midden in de maatschappij en in 
Enschede, die dagelijks zoekt naar wat mensen met 
elkaar verbindt: Wat delen wij werkelijk bij de dage-
lijkse verdeling van taken? Hoe kunnen wij respect-
vol met elkaar omgaan? In de “Wonne blues” die ik eind vorig jaar sa-
men met een paar huisgenoten schreef om te kunnen zingen tijdens ons 
Trefpunt, wordt dit misschien nog wel het beste verwoord. 

Donderdagavond nam ik deel aan een twee wekelijkse bijeenkomst van 
“Cirkelzang” met Moniek Korsman in de grote meditatiezaal. Wij zingen 
en bewegen dan op mantra’s en wereldmuziek. Ik wil graag afsluiten 
met een zegenwens die wij daar gezongen hebben: 

 

“De Wonne is 
net de gewone 
wereld“ zeg ik 
regelmatig “en 
dat woordje ‘net’ 
maakt meteen 
het verschil ”.  

“ May the long time sun shine upon you, all love  
surround you And the pure light within you, guide 
your way on….” 



 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 dagope-
ning 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 2014 het 35 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... 
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Wonne 

betekent 

GELUK 

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


 

Namenketting de Wonne Enschede 

Alex-Anke-Anna-Arnulf- Ayelle –Bert- Betty-Corrie-Coos–Dennis-Dick-

Ellen–Francine-Guy-Hans-Harrie-Helene- Herman- Ida– Jetty–Jasmijn-

Jurjen-Koen-Magda–Mannes-Marcha- Mike-Nico-Piet–Ria-Remo-Servaas–

Taco-Wunyo  

En van de Wonne Glanerbrug: 

Annette – Sam – Cliff – Jette – Peter  - Patricia  - Hidde – Anja – Jesse – 

Nic – Carla – Bennie  

………Jij hebt me bij mijn naam genoemd………………… 
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Een magistralend 

glas-in-lood-raam 

gemaakt door 

meester Ellen en 

knecht Hans. 

 

<-Frans van Assisi! 
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Ida hier, en de 

Minderbroeders 

Kapucijnen in Den Bosch 

zorgden weer voor de  

juiste getallen. 

Onze dank! 
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